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ٌَّلرٌث

 ٱ ٻ ٻ ٻ
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) /ًاؿ حكاىل

 [31 /]ابلٌؽة (چ چ ڇ
ٕاءكقٌْٓ اهلل حكاىل آدـ اٌّػرة ىلع اّتفٕي /كيؽاد ةٛا ٘ٙ ٖٔ ٔكؽوث اأـل ٌُ  ،ث اّيت حٕ

ٕاء أٗىفٛا ىلع ٔا ذٚب إحلٙ املىف ّكػـ اٌّػرة قٌال ىلع اـتيىاء  ؛ؽكفػكّيفج اأـل
ٕاء ،لكٌٛاأـٕاء األشياء  ؼق اٌّػرة ىلع اّتفٕيث ال ح٘يف حٍْ اأـل كيه ًػرة حخؽْب  ،ٚك

األعؽل كٔ٘ٛا  ال حُْٕٛا الّكئ٘ات دلل اإلنفاف مُْث إهليثحْىؾ األضٜات الْنٜيث كيه 
ٜاٗات اّيت ٖٔ شأٗٛا الطىري كاّؽ٘ني كاهلػيِ كالؾئري كمريٚا ويه ًػرة ىلع كعف  ،احلي

ؼق اٌّػرة ،لْٕكاين لْخكتري قٕا ٗؽيػ الالكـ قْيٙ كاتلكتري ق٘ٙ األضٜات الْنٜيث  ٚك
راوٌٛا دلل اّكؽب ضٌؿ ضٜيت مؽٚه  ،الطٜحيث اّيت عٌص اهلل حكاىل ةٛا اّبرش اعٔث

تخٛٓ اّيت ،وٛٓ يف الططؽاءبفتب ؿؽك  ،كاألذؽ اٌّياوثكْٓ ة وكؽوٜا ،ًػرات عارًث ٚك
ٜق اـخٌىٜاك ٕ ٌٕ اّيت ختؽؽ ضٕج  األضٜاتأدرًلٜا  ك ،ابلرلاف كاملفاوج وكؽوٜا اّرتاب كتش

 ،ٖٔ ةكيػ الفٕف لٌْادـ كاـرتًٜا ،احليٜاٗاتك كالؽياحاّؽتيكث أضٜات  وٌّٕيكاالططؽاء 
كملا  ،ـاًٛا كضرٛا ىلع الفري ةاحلػاء كاألضػيث /ضػا اإلةِك ،حلػاءا ةـاٚؽة ٜاًػ قؽوك

ٔا يفُل حبادم اّكيؿ  ٚٓق٘ػ قؽؼاكٗج اإلةِ تفري يف ًٜاوِ ؼٜيْث كملفاوات َررية 
ؽكق ٓ اذلم َذ ٜ  ،يف شكٚؽ وخؽؽب ّن٘ائٙ كحنشػ يف  ،اذلم يٌٜـ ةٕٕٛث اّن٘اء لإلةِٚك

ضؽٌلت يف سفٕٛا ٖٔ روف أذٗيٛا  يطاضب ذلٍك ،ـٓ عؽٜاحٛا ىلع حؽٗيٕاحٙخخنو ،ـريٚا
ٜاٗاحٛٓ كأدرًلٜا ،اتلْخٌػ ٚؼا الطٜت اذلم يششيٛ ؛كرأـٛا  يشم كٔ٘ٙ حٜ٘ع ميش ضي
ٜ ،اخلتب ؽىًس  ٚك ٍػًك اٍّىى ٍٖ قى ًٔ ٍبه  يكن  َضى ً قي دمى ٙي كىأيىاًِسى ٘ى ًٔ ِي أيىا ٌٍ٘ ا حى ٔى ككزٜٗا ةٙ ةكظ  ،اًقٍ٘ػى
ٜا ك ،شكؽٚٓ ٌٕ كؽ  ةٙـ ٜ )أضػ حبٜر الشِّ ٍٖ  /ككزٗٙ ،(ؾاملخػارى ٚك ٍٖ وىاًقْي ٍٖ وىاًقْي ٍٖ وىاًقْي  ،وىاًقْي
ا يف ضياحٛٓكؿ   دًيٌث ضفٌيث ًيٕثه  ق٘ػ اّكؽب وْْطٜت ا أخُْٜا ضف  ًػ ك ،احلٜٔيث ىٜٚ
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ٜاٗات  ،كاحلىيه لْششؽ ،ضاَٜا اّؽتيكث ةأضٜاحٛا واخلؽيؽ لْٕاءا مؽٚىن  كادلةيب لْطي
ؼق اٌّػرة احلفٌيث دلل ا ،كمري ذلٍ ،الطنرية ويه  ؛ّكؽب ؼتكج ّنخٛٓ ةاحلؿ الطٜيتٚك

اكجليٓ  ْٓ جتخٕف يف لفاٗٛٓ ةكظ األضٜاتو ،ْب اخلىثسكْج هلٓ لفاٗا يخؽ مُْث دليٛٓ
ةْنث الغاد اذلم حٌّٕيت ةٙ  ككضىج ّنخٛٓ ،كادلاؿ كالؾام كمريٕٚا مما يرٌِ ّىـٙ ،كالطاد

ًليىيث حكْيٓ الْنث اّكؽبيث ك ؼتيكث قٖاذلم ٗلشه ةٙ ذلٍ ٜٚ ك ؛ٖٔ دميف الْنات
 .ًٜاقػٚا اجلطٜيث

ٜء ذلٍك َيىيث حلٌْٓ اّكؽب يف ةػاكحٛٓ الكٔا وطيطا مغتٜؼا ىلع  جنيب قٖ يف ع
ٜء الكٔٛٓ اـخٌؽاء كاـت٘تاؼا اّيت أسٛػ اجلطٜيٜف يف كعكٛا كوي اٌّٜاقػ اجلطٌٜيث  ،يف ع

ٚؼق  كّيفج ٔكٙ ،هلؼا األداء اّىطيص ق٘ػ اّكؽيب األٌكؿ ـؤاجلا ٔا الغاةػجنيب قٖ ك
ال  (الالكـ مُْث)ٜٚ حبد يف ك ،كٔا زجلا ال جنيػ حؽتيٌٛا اٌّٜاقػ اّيت قؽو٘اٚا كحكْٕ٘اق

 ،الفشٌيث كالفْيٌث ٗؽٌٜا ىلع إٌٗٛٓ /كاجلٕيف يٌٜؿ ،ين ةٙ اجلطٜيٜفالالكـ ٗىفٙ اذلم قي 
كلٓ أسػ هلا  كًػ اعخْىٜا يف ٔكىن الفْيٌث ،كّلٖ ـْيٌٌف أًٜؿ وأقؽب() /كًاؿ ًائْٛٓ

 ـتطاٗٙ كحكاىل اهلل ٚتٙالْنٜم( اذلم ك )احلٌؿ الطٜيت ذلٍكاحلٌيٌث يه  ،ا كاعطاحكؽيى
ؽٗاٚا ا ىلع حؽْب اخلٌىث يف الْفافٔتني  لْكؽب  الْنث أضٜات يكرٌب ةٛا »إذ  ؛لْـؽكؼ اّيت َذ

 .(1)«لٌك ًٜـ قٖ أمؽاعٛٓ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )ًاؿ حكاىل ك 

كعري  ،و٘كخٜا ّنخٙ ةاإلجياز ،ةخؽْب اخلٌىث ، كًػ عٌص اّكؽب[22 /]الؽكـ  (ھ ھ
ٌِ كدٌؿ  اٌّؽكث( )ّنخٛٓ ٔرِ  عٌىث كاحغص ذلٍ يف ٔيْٛٓ إىل ؿٜاٚؽ ّنٜيث يف ،الالكـ ٔا ً

يط  كاٌّؽكث يف» /(156/ 1 اّكني) ًاؿ اخلْيِ ةٖ أمحػ اّىؽاٚيػم ،كيكؾل إىل ًتيْث يط
ٜ يؽيػ ي ،أةا احلّك /كيه أف يٌٜؿ ،اكّك٘ك٘ث يف حٕيٓ ويٌؽف الكٔٙ قٖ إةاٗث  ،ا أةا احللٓٚك

 .«ةٌيث اللكٕث
                                                           

 (.33/ 1 الةٖ سين اخلطائص) (1)
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كيه قشْث يف الالكـ حؤدم إىل  ،ألِٚ اّىؽات يف اّكؽاؽاّيت حكؾل  (الؽحٌث)كًلؼلٍ  
 .(1)ٔا شاء اهلل اكف /أم ،مشا اهلل اكف /كضؼؼ اهلٕؾة حنٜ ،احلؽٌلت حٌطري
ث الْنٜيث كضٌفٛٓ ونفخػرسٛٓ ةاذلائٌ ،ق٘ػ اّؽْتث الطٜيت احلؿقْي٘ا أٌف ٗؽيب  ذللٍ

َخاب ـيتٜيٙ ٖٔ اجلاضيث اتلكْيٕث؛ إذ اةٖ عرلكف  وٌغِامل٘اـتث  كيف ٚؼق ،الطٜيت الْنٜم
ةِ مأل َخاةٙ ٖٔ أٔراؿ  ،إٌٗٙ لٓ يٌخرص ىلع ًٜاٗني اإلقؽاب وٌػ» /(684)املٌػٔث ًاؿ يف 

شػ وخ ،اّكؽب، كشٜاٚػ أشكارٚٓ كقتاراحٛٓ وّكف ويٙ سؾء ضاّص ٖٔ حكْيٓ ٚؼق املُْث
ٖٔ الكـ اّكؽب كاٗػرج يف حمىٜؿٙ يف  ؾ  قْيٙ كاملطٌطِ هل ًػ ضطِ ىلع ض اّكاَه

ث، واـخٜىف حكْيٕٛا وّكف أةْل يف اإلوادة  .«أٔاَ٘ٙ كٔىاضِ ضاساحٙ كحنٌتٙ ةٙ لشأف املُْى
ٜء ذلٍ ينتيغ أف ٗؽيب  احلؿ الطٜيت دلل املخكْٕني حبىؾ اٌّؽآف الُؽيٓ  كيف ع

ؼا ي ؛كاجلطٜص اّكاحلث ٌٓ حبىؾ اجلطٜص الُرريةٚك  /املطػر الفاةي() ًاؿ اةٖ عرلكف ؛خ
ككسٙ اتلكْيٓ ملٖ يبخيغ ٚؼق املُْث كيؽكـ حتطيْٛا أف يأعؼ ٗىفٙ حبىؾ الكٔٛٓ اٌّػيٓ »

اجلارم ىلع أـاحلتٛٓ ٖٔ اٌّؽآف كاحلػيد كُلـ الفْه كخماؼتات وطٜؿ الشكؽاء يف 
ضىت يتزنؿ لُرثة ضىـٙ لالكٔٛٓ ٖٔ  كٍلٕات املٜدليٖ أيغا يف ـائؽ وٜ٘ٗٛٓ ،أـشاقٛٓ

 يػرؾ الطٜيتاحلؿ  كبرتبيث ؛«كٌّٖ اّكتارة ٔ٘ٛٓ ،امل٘ـٜر كامل٘رٜر ٔزنّث ٖٔ اعش ةي٘ٛٓ
ٜف اللكيث( ) ضطثقػـ  املخكْٓ ٜ ) كأٌٗٙ يفخطفٖ ،الْفاف يفثلٌْٛا ٔرال ٔػـر ٔػـر
٘ا ٔو ،قْيٛٓ ًاقػة ضؼؼ اجلٜف يف اإلعاوث ًتِ أف حًٕل (اللكيث ٌٕ ث ًٜاقػ كؽوْيؿ ٚ
كاحلٕػ هلل أٌٗا ٔا زجلا ٍْٕٗ لفاٗا قؽبٌيا كضٌفا ّنٜيا  ،اإلضفاس ٖٔ دلٌؽدة حٌاٗٛاإك اجلطٜ

 قْي٘ا إٌٕٗا ،كٔا زاؿ اٌّؽآف الُؽيٓ حيىؾ ّنخ٘ا اجلٕيْث ،ٌّٕٗي ةٙ اثلٌيِ ٖٔ اخلىيه
ؽ حبؼؼ إىل سؾـ وكِ األمقٕػ  أٌف اّكؽيب كأف ٗكْٓ ٔرال ،اّكِْ احلفيٌث لْنخ٘ااإلضفاس ة

ِ احلؽًلث ٖٔ حنٜ تلكش  وطؼؼ  ،ألٌف اآلمؽ يبخيغ الرسقث يف ح٘ىيػ املأمٜر ةٙ ؛آعؽق
ـً  ،)اـفى  /كًاؿ ،اَخٍب() ( ،ار   .حبؼؼ ضؽؼ اّكٌْث ادعي

                                                           

 (.25- 24/ 1 الُخاب ـيتٜيٙ،) (1)
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ٜء ٚؼا اتلطٜر ٗكِٕ ىلع يك ٗغتػ ًٜاقػ الْنث أف   األوغِ جلا يخغص جلا أٌف ٖٔ كيف ع
ٜسيٙ ادلراـاتة ْنث اّكؽبيثٌّٜاقػ ال ِ الطٜحيثةياف اّكْذٌاوث  إشاقث لْشاٗب الطٜيت  خ
ٓ ةكػ جلػرؾ ٔرال أفٌ  ؛يف الْنث الطٜيت اذلم ٗػرًلٙ  )إٌف كأعٜاحٛا( ةخأذري ذٌْٛا ٗطب ااـل

ٓه ) حنٜضفاـ٘ا إة ٜازٗث ةػ ) (إٌف اهللى َؽي ( إفٌ م ٓه ٌ٘ٛا ك ؛اهللي َؽي إٌٕٗا  /مري اعمْث يف ٔرِلُ
ٓه  ٜ ،أيغا بفتب ضٜيت ؛اهلل َؽي ةكػٚا أةكػت حأذريٚا الطٜيت ةأخػاد األّه  (ٔاأٌف ) ٚك
ٓه )كيُٕ٘٘ا إدراؾ ذلٍ ضٜحيا ةاّىؽؽ ةني ًؽاءة  ،يف )ٔا( إٌٕٗا اهللي ) /كًٜلٍ (إٌف اهللى َؽي
ٓه  ؼؼ ٜٗف األوكاؿ اخلٕفث يف ضاّيت اجلطب كاجلؾـ بفب حٌٌػـ احلؽؼ اجلازـ حنك ،(َؽي

كّٖ  ،لٓ يلختا /وخٌٜؿ ،لٓ / ّٖ /حنٜ ،أك اجلاضب اذلم يٜرث اّىكِ ؼٜال يرٌِ ةٙ الْفاف
ا اعخطج ،مري خمخطث (ألٌف )ال اجلاويث ؛/ ال يلختٜفٌٜٗؿ ا، كلٌُ٘ يلختا ٌٕ  )ال اجلاٚيث( وْ
وٜٛ ضٌؿ  ،ٖٔ األوكاؿ اخلٕفث كٖٔ اّىكِ املكخِحبؼؼ اجلٜف  اّىكِ املغارع سؾٔج

َرس اّىكِ َؼلٍ يب اّكؽ كًلؽق ،ولٌك يشء الزـ شيئا كاعخٌص ةٙ أذٌؽ ويٙ ؛ضٜيت ٔ٘ؽٌف
 ،ٔف ياء املغاؼتث قٌِْل /)قٌْٕين( يف ضني ًاؿ وًٜاق ةٜ٘ف الًٜايث ق٘ػ إعاوخٙ حلاء املخلكٌٓ

ٜاةػ ضٜحيثيالرصؼ يف الْنث اّكؽب دميف ٔتاينَؼلٍ كًػ سؽت  وٛٓ  ؛ٔكٌي٘ث ث ىلع كوي ع
يف  ا لْغٌىثْتن ؼ ؛ض٘يٌف حبؼؼ احلاء كاتلاء (وكيْث)ىلع كزف ض٘يىث( ) يٌٜلٜف يف اّنفتث إىل

خماوث اّىؽار ٖٔ ذٌِ  ؛)سٌٌْل( /وكيْث()ىلع كزف وكيْث  (سْيْث)ضني ًاؿ يف اّنفب إىل 
 .احلاء إىل ذٌِ اتلغكيه ةالالـ

ا  ،ثبيكًػ حنٌتٙ ةكظ اجلطٜيني كابلاضرني إىل اّـاٚؽة الطٜحيث يف الْنث اّكؽ وكاجلٜٚ
ا ًغايا ضٜحيث حمٌػدة ،ةك٘اكيٖ سؾئيث نيج ىلع أٌف الْنث اّكؽبيث ًػ ةي كواحٛٓ  ،كسكْٜٚ

 .كاشخٌاًا ا كحنٜااحلٌؿ الطٜيت جبٕيف ًٜاقػٚا رصون 
 ٔرالن  واّىكِ ،كؿٜاٚؽ ضٜحيث أعؽل اثلٌِىث كاخل ىلعٔتىن )ٗـؽيث احلؿ الطٜيت( إٌف  

 ٓ ٘اد اّىكٌل –ا نفبي  أذٌِ ٖٔ ااـل  ،- اكف زيػه اغئتا /يف حنٜ كّيؿ ذٌيال ةؼاحٙ يف اإـل
ٓ اذلم  كًػ حيػث اثلٌِ  ؛كحنْب ،يؾيػ /جيؽم ىلع ضينث اّىكِ يلٜف ذٌيال حنٜكااـل

ٜايل األضٜات ٌٖ  /يف ٔرِ اّىكِ املغارع ٔف ٜٗف اتلًٜليػ حنٜ بفتب ح كيكاّز  ،حلُختٜٗ
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ٌ حبؼؼ ٜٗف املغارقث /وخٌٜؿ ؛كيه ًاقػة )حٜايل األٔراؿ( ،ةاحلؼؼ خُبي ٍُ كًػ حيػث  ،حل
ةكػ  (ؽاعػمف) و٘طب ؛مرساعزيػه  ساءحنٜ/  ،اـحٌٌػـ املؽًلب الْنٜم اتلاثلٌِ بفتب 
٘اد الّكمِ  ،(زيػه  ساء) املؽًلب اتلاـ اجلْٕث )كجيؽم ذلٍ يف دميف اّىغالت اّيت حٌل اإـل
 ،تلٕاـ الالكـ كاتلكشب ،كاملفترىن ،كحٕيّي اّنفتث ،كاحلاؿ ،وأٗج ح٘طب املىاقيِ ؛املىيػة(

قرشكف  /كًػ يٌف اتلٕاـ يف ٔرِ ،ـ(اجلطب ىلع حٕاـ الالك) ةػكيكؽؼ ذلٍ ق٘ػ ـيتٜيٙ 
ٜقٛا ةكػ حٕاـ الْىؾ )قش ؛درٕٚا اّيت ةىن  كيه ،ؽكف( ةاجلٜفػوٌػ ٗطتج )درٕٚا( لًٜ

قرشكف ) املفترشؽ اكرحؽ ةتطد حتٌػث ق٘ٛاكًػ  ،اجلطب ةاتلٕاـ()قْيٛا ـيتٜيٙ ًاقػة 
ؼا امل٘ٛز اذلم اٗخٛشٙ اّكؽب اٌّػاٍل حْخٌيٙ ،درٕٚا يف َخاب ـيتٜيٙ( ادلراـات  ٚك
 .احلػيرث ق٘ػ تشٜمفيك ٔرال

ؽ إٌف مفأّث اثلٌِ كاخلٌىث   اّيت حتٌػث  كاٌّغايا الطٜحيث األعؽل كمما ينتيغ أف يَؼ
حتٌػث قٖ اثلٌِ كاخلٌىث  وٌػ اّيت أكضج جلا ٚؼق اجلـؽيث ق٘ٛا إٔاـ اجلطاة ـيتٜيٙ يه

ا ًاهل ـيتٜيٙ ) ؛كٔا أشتٙ ذلٍ الالكـ يف كاإلؼاّث ٌٕ ٍٓ »( 29/ 1كم ِي  كاقْ ـً أذٌ أف  ةكظى الالك
ٍٖ ةكظو  ؿي  ،ٔ كى

ي
ٕاءى يه األ ٕاًء؛ ألف  اأـل ٖى اأـل ِي ٔ ٘ن  ،واألوكاؿي أذٌ  ُ ٓ  لٓ  ؛اكيه أشػ  حٕ ٍٖ ذ وىٕ

ـي كالفُٜفي  ٖه كحلٌٛا اجلؾ ٛا حٜ٘ي ٌٍ  .«يْط
ري ةٙ أفٌ  ّلٖ مماك اٌّٜاقػ الطٜحيث اّيت ةىن قْيٛا الكٔٙ لٓ  يف  اّكؽيب  ينتيغ اتلَؼ
ٕن  .اكٓ َخاةن  /وٜٛ يٌٜؿ ،يف الالكـ امل٘ؽٌف نىِ اجلاٗب املكٜ٘مي كًلٓ َخابو  ،امفخىٛ

جى  /لْخُرري ةٕكىن ـٍ كأٌف  ،وريوف (ٜٚ ٜٚ)كيػرؾ أٌف قتػ اهلل أعٜؾ  ،كٓ ٖٔ َخابو در
 ،لْٕكىن مؽااعة املشٌتٛات ةْيؿ دلؽاٚا كًػ أسؽكا ،٘طبوي ،(ّيؿ ٜٚ) ٍأٔامى  اهلل قتػ

ؼا امل٘ىح اذلم ق واإلنفاف  ؛ِٕ اّكؽيب ةٌٕخغاق ٜٚ ٔ٘ىح ٔ٘ؽٌف يػٌؿ ىلع وؽ٘ث كذاكءٚك
ؽ /أم ،ٗاؼي ةاّؽتف ٌُ ٜ ٜٗع ٖٔ أٜٗاع  ،كاتلىُريكاحلؿ الطٜيت حنٜ ٖٔ اإلدراؾ  ،ٔى ٚك

كيلٜف  ،اتلٜاضِ االسخٕايع كّكٌْٙ أكؿ ٜٗع ٖٔ أٜٗع ،كيكؽؼ ةاذلاكء الطٜيت ،اذلاكء
ٜء ،دأب ويٙ أِٚ اإلنشاد كاّن٘اء كاتلالكة ا كًػ خيغف لرلربث كاتلٕؽيٖ اذلموؽؽي    كيف ع
كبني اّيت يف ًٜهل حكاىل  (ةني )أٍف اّيت ح٘طب اّىكِ املغارع احلؿ يىٌؽؽ اّكؽيب ٚؼا
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ِِّٔ (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) كوٌؽًٜا ةني )ال اجلاويث  ،، كيه املغٌىىث ٖٔ اثلٌيْث[21 /]املٌؾ
كبٕرِ ٚؼا احلؿ الطٜيت  ،ٜمال اجلاويث لْٜاضػ( كاـٕٛا ٔكؽب لْىؽؽ املك٘)ك (لْشنؿ

ٌٍ قٖ اإلدراؾ املكٜ٘م ( ًطكث) ٘طبح ،َيه أٗج كًطكثن ٖٔ ذؽيػ /ٌٜؿح ،اذلم ال ي٘ى
 كًػ يلٜف ـىؽ ،ةالفىؽ ٕاترشًلٛ ،كزيػه  حمٕػه  ـاوؽ /كحٌٜؿ ،يْخبؿ املكىن ةالؽوفخلال 

٘ا الزٔٙ مالزٔث زٔي /أم ،كح٘طب اكزيػن  حمٕػه  ـاوؽ /حٌٜؿكًػ  ،يف كًج آعؽ أضػٕٚا
ـن » /(415/ 1)الُخاب  ًاؿ ـيتٜيٙ ؛كحرصوا / َيهى أٗجى كزيػن  اكزقٕٜا أف  ٗا ، كٔا ايٌٜلٜفى

ـً اّكؽًب  ،اأٗجى كزيػن  ِه يف الك ٜ ًْي (، كلٌُ٘ٛٓ  ،ٚك ـى ىلع )ٔا( كال )َيهى كلٓ حيْٕٜا الالك
ؽى ضىت يْىـٜا ةٙ لٓ يٌ٘ظ ٔا أرادكا ٖٔ املكىن ٛى ٜقي ىلع )اّىكِ(/ ىلع يشءو لٜ ؿى وٛٓ  ،«محْ

لٜف ىلع املكىن يف إقؽاةٛٓ ٌٜ  .يك
وٛٓ يٌّٕيكف ةني  ،ث ّنث ٔ٘ؽٌيث يف ضيامث ٔىؽداحٛا كاشخٌاًخٛايكاحلٌيٌث أٌف الْنث اّكؽب

خٙ  ٌٍ ا)ًّك ٌن ٙي ٍّكٌا» /(166/ 1اّكني )ًاؿ اخلْيِ  ؛قًشِ قًشال() كبني ،(ّك ٌي ٌخٙ أّك ٌٍ ال حتٌؽؾ  ًّك
ٔا .طػرقال حيٌؽؾ م كٔرِ ٚؼا ،ألٌٗٙ وكِ ؛مطػرق ـى ٗىػى ال كًٗػ ِى قشى ا قًش ٌٔ ألٌٍٗ  ؛ويطٌؽؾ ،كأ
لٍ يكرٌب قٖ ٔ٘خىه ؼو ،«ألٌف ٚؼا وكِ مري كاًف ؛كال ٗػٔخٙ ،قشْج اليشءى  /ال حٌٜؿ

 ،ٔرِ أكْج أٍكال تلْكٌٙ والْكي يٌف ىلع يشء حمفٜس ،اتلىُري امل٘ؽٌف ةخٜؿيه الْنث
 .ٌؿىج الطٜت حٜؿيىا دالحلا ٔ٘ؽٌياويه ّنث ك ؛كّيؿ َؼلٍ اّكشْث كاجلػـ ،اكأعؼت أٍعؼن 

ٜعٌ إ /كنفخػرؾ يف الالكـ كٌٜٗؿ  ًػ حرصوٜا يف ّنخٛٓ ىلع كوي  ٜا اخلٌىثٌف اّكؽب اذليٖ ح
اق (36/ 1) ،كًػ قٌػ ـيتٜيٙ ةاةا لْطؼؼ كاتلرصؼ ،ٌٔخغيات الالكـ ٌٕ ٚؼا ةابي ٔا » /ـ

ٖى األقؽاًض  ٍٓ  /يلٜفي يف الْ ىًؾ ٔ ا اقْ  ٕ ٍٓ م ـً مريى  للكٓا حيؼوٜفى  أٗٛ  ٙي يف الالك كإٍف اكفى أضْي
ِّٜعٜفى  ،ذلٍ ٙي  ،كحيؼوٜفى كيك ًٖ اليشًء اذلم أضْ ٍٓ أٍف  كيفخنٜ٘فى ةاليشًء ق يف الكٔٛ

ِى ضىت  يطريى ةٙ ـاًؽن  يفخكٕ ًؼؼى  .اي ا ضي ٌٕ ٍي كال أدًر  وٕ ٍٓ ي ـً مريي ذلٍ/ ل ٙي يف الالك كأضْ
ا اـخن٘اؤٚٓ ةاليشًء قٖ اليشءً  كأشتاقي ذلٍ.  ٔ ٓ يٌٜلٜفى  كأ عي  /وإٗٛ  ،  /كال يٌٜلٜفى  ،يىػى كىدىعى

ٍى َرريه  كأشتاقي  (،ؽىؾى حى )اـخنٜ٘ا ق٘ٛا ةػ كوؽازٗثه  ،زٗادًثه كزٗادييي  /كاّكٜض ًٜهلٓ .ذل
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ٜ عٜا  ( كق . ضؼوٜا )احلاءى ٖي ؽاعى (اهلاءى )كوؽازي ـٍ
ى
يٍفؽيفي  ، كًٜهلٓ/ أ ،  ،ي ا يه أؼاعي ييؽيفي كإٕٗ 

( قٜعن ) زادكا ٍٖ ذٚ االفنيى ِى  (اّكني)اًب ضؽًلًث ٔ ٍفكى
ى
ٍٖ )أ ٔ،)   ٓ ٛي  (يا) ضؼوٜا ،كًٜهلٓ/ الٌْ

ٓى )كأحلٌٜا   .«اٜعن ق (املي

كٖٔ شٜاٚػق  ،خماوث اتلُؽار كالؽحاةث ؛يخرصؼ اّكؽيب أضياٗا ةتٜ٘يف قالٔات اإلقؽابك
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) /ًٜهل يف اٌّؽآف الُؽيٓ

 (ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت
ٔ٘طٜبا  يأيت ٔا يف وٌػ اعخْه اجلطٜيٜف ،(ی جئ)/ ًٜهل حكاىل ،[162 /]اّنفاء

 أٌٗٙ كق٘ػم ،ٔ٘طٜبات يخغٕٖ ٗص مؽوٜاع يف يأيت أك يخغٕٖ مؽوٜاعت، ٗص ـياؽ يف

كًػ  ،اجلطٜيني ةكظ كقْيٙ ،اّؽٜؿ بفتب الؽحاةث الطٜحيث تلػارؾ اجلـٓ ةاب خماّىث ٖٔ
ۇ )/ ًٜهل حكاىل ٔ٘ٙك .الفتكينيات األدةيث يف ثالؽبؽ دلْث يف( )اتل٘نيٓ حبر٘ا يف اعجل٘اق

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ؼا يكين أ. [:69املائػ] (ې ى ى ائ ائ  ةكظ ٌٔخغيات الالكـ ذٕث فٌ ٚك
أوفطج ك أحاضج ألْٚٛا ًػرا َتريا ٖٔ ضؽيث املغاّىث اّيت ي٘ؽٜم قْيٛا ٗـأٛا الْنٜم،

ٌن ا لْخكتري قٖ أمؽاعٛٓ كتن ضٍ املشاؿ أٔأٛٓ رى  ٔؽاّب وٜ٘ف اٌّٜؿ ك ا ملٌخغيات اجلـاـ كو
 .سفػق اٌّؽاف الُؽيٓ دماؿ اّكتارة ك ٜٚ ٔا

أٌف وي٘ا ضاسث ملكؽوث املكاين اجلطٜيث يف اّرتاَيب  إحلٙ ٖٔ ابلطد ٗنخيه كاغيث ٔا
ٖٔ حٌػيٓ ٚؼق اجلـؽيث  أٌف اّنايث ٗكْٓكأف  ؛لْٕخلكٌٓ اّيت حكرٌب قٖ املٌاضػ اجلػيٌثالْنٜيث 
ا ىلع اخلىث كاثلٌِأف ٗخىٛ  ،ّزنداد كقيا ةٕكؽوخٛا ؛ٓ املتاين الطٜحيث ٌّٜاقػٚٓ اّيت ةٜ٘ٚ

ٜ حبد يف املُْث ٗىفٛا ا ْفج ٔك٘ي  و ،حاةكٛا ةكظ ابلاضرني ٌّغايا ضٜحيث اكّيؿ ةياٗن  ،ٚك
 ؛يكؽبٜفيٌٜلٜف واكف اّكؽب  إٕٗا أردٗا ٔكؽوث الفْيٌث اّيت ىلع كوٌٛا ،ةامل٘ٛز الطٜيت

ٌ  ك ؛اإلقؽاب حٌافىلع إا رنيب ضٌفّ٘ ہ ھ ھ ھ ) ْٙجلخػةٌؽ اٌّؽآف الُؽيٓ كٗخك

ٜـه   (ھ ے  .[2 /]ي
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َّاىفصوَّاألّول
َّاىرتانيبَّاليغٔيثَّؾِرَّاىؿسبَّاىلراىم

ق٘ػ ٚؼق الطٜر الْىـيث أك اّرتاَيب الْنٜيث ك ،الطٜرة الْىـيث لْىُؽة اجلْٕث يهإٌف 
َّاألّولاوٌػ سكِ  ،اـخٜواٚا ـيتٜيٙ يف َخاةٙاٌّػاٍل  اّكؽب ٖٔ َخاةٙ يف اجلْٕث  جلشء
ٕيث اجلشءَّاثلاينكاعّز يف  ،اّىكْيث  ،اتلٜاةف() كاملؽًلب اتلتيع ،كاملؽًلب اإلعايف ،اجلْٕث ااـل
َّاثلاىدكٌلف  كال اجلاويث  ،احلؽكؼ اخلٕفث)لْرتاَيب الْنٜيث اّيت ةٕزنّث اّىكِ  اجلشء
تر٘اء( ،كاجلػاء ،كًلٓ ،لْشنؿ  .كااـل

ٜسٙ اآليتٚؼق اّرت حتػيػكيٕلٖ   /اَيب ىلع ال
1- ٜ  (.وكِ + اـٓ) املؽًلب اّىكٌل كٔا جيؽم دلؽاق ٖٔ املشخٌات كاملطادر/ ٚك
 ،(ك)كٓ ،)ال اجلاويث لْشنؿ(ك ،إٌف كأعٜاحٛا()املؽًلب اذلم ةٕزنّث اّىكِ  -2

تر٘اء( ،)اجلػاء(ك  .ك )ااـل
ِل  -3 ٜ  /املؽًلب ااـل ٓ)ٚك ٓ + ااـل غاؼ امل /)املؽًلب اإلعايف ،اـٓ + وكِ()ك (،ااـل

 ،اتلًٜليػ ،اّكؽه ،اجلكج /ٔختٜع + حاةف )املؽًلب االحتايعك (،+ املغاؼ إحلٙ
 (.ابلػؿ
ٜسٙ اآليتأٚٓ  ـيتٜيٙ كًػ كٌعص   /اّكالًات يف اّرتاَيب الْنٜيث ىلع ال

  /ؾالكثَّاإلضِاد -1

 الؽوف           ٜٚ ٜٚ َّ              حمٕػه أعٜؾ
           ًِ  وٜؽ اجلت

 اجلطب ّيؿ ٜٚ        زيػه
 (1سػكؿ ) 
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ٍٓ » /(237/ 2)ًاؿ ـيتٜيٙ  ًٙ شيئن   كاٍقْى ْىيٍ ٍف يلٜفى املتين  قى
ى
ٍٖ أ ًٔ ي   ال ةيػ  هلى

ى
ف  املتخػأ

ى
 )ٜٚ اأ

(، أك ) ،ٜٚ( (أك يلٜفي يف )مّكفو ؼق (1) زٔافو   ٚك
ي
أ ؽي لكي  كاضػو ٍٔ٘ٛا بىٍكػى ٔا ييبٍخىػى َى  .«اثلالذثي ييٍؼ

ًٙ » /(239 / 2ٗىفٙ  املطػر)كًاؿ  ْىيٍ ا )اذلم ييبىٍن قْيٙ يشء ٜٚ ٜٚ( وإف  املتين  قى  ٔ وىأ
فى )قتػي اهلًل(؛ ألٗٙ   ؛ ارتىىى ًْيه ٍ٘ؽى ٔي / قتػي اهلًل  ٍى ي ٍى ًٜل فى ٜٚ ةاالةخػاًء، كذل ًٙ َٕا ارحىى يىٍؽحىىفي ة

ًَؽى  ف  املتين  ىلع املتخػ ؛ذي
ى
(؛ أل ًْيي فى )امل٘ؽ (، كاٍرتىىى ًْيي ًٙ )امل٘ؽ ًٙ  أحًليبىٍن قْي ً زٍنتلى ٕى          .«ة

يؽحىف  املىكٜؿ َٕا يؽحىف » /(1/33)الُخاب  ًاؿ ـيتٜيٙ /ؾالكثَّاتلفسغَّواإلشغال -2
 أراد ةاملىكٜؿ ٗائب اّىاقِ. ،«كوٌؽمخٙ هل ،ألٌٍٗ لٓ تشنِ اّىكِ ةنريق ؛اّىاقِ

كحٕرْٛا اإلعاوث حبؽؼ اجلٌؽ   ،ضاّث اتلكتري قٖ شيئني ةٕكىن كاضػ /اإلضافث -3
اٚا ـيت) ٌٕ ٓ ذاف تلكؽيىٙ أك ختطيطٙ ،ٜيٙ ضؽكؼ اإلعاوث(ـ  /حنٜ ،أك اإلعاوث اـل

ٜء الشًٕؿ  ؛أعىج املؽكر لؾيػ /مؽرت ةؾيػو  ٜء /كع وٕٛا  ،أعىج الشٕؿ لْغ
ٜء( ك)شٕؿ( ضارا ةٕكىن كاضػئاشي   .ف اذ٘اف )ع
جى  /كٓ اخلربيث /كٔ٘ٙ ـٍ ج.     . كٓ َخابو در  ةٕكىن كٓ ٖٔ َخابو دـر
أك  ، ٔ٘ٙأك ةػالن  ،اأك حًٜليػن  ،ا هلا لألكؿ ٗكخن ٜف اثلاين حاةكن كيه َ /ؾالكثَّاالحتاع -4

 .ا قْيٙقؽىن 

يف  حؽاَيب أربكثأٌٗٛا  كاّكالًات ةي٘ٛالْرتاَيب الْنٜيث  كٗنخيه ٖٔ دراـث ـيتٜيٙ
ٜسٙ اآليتأضّكـ  حنٜيث  ٔكٌي٘ث    /كىلع ال

                                                           

 /ـيتٜيٙ َخاب يف اخلرب أٜٗاع (1)

  ( مرضكبه  زيػه ) َضبخٙ زيػه / كحنٜ. ٔ٘ؽْيه  اهللً  قتػي / حنٜ ٜٚ، ٜٚ يلٜف ٔا -أٌكالن   

ٍى  ٜٚ/ حنٜ مّكٗا، يلٜف ٔا - ذاٗيا   ٍْىى  ٜٚ ّيؿ.         عى

 ٜٚ ّيؿ       الْيْث اهلالؿي / حنٜ زٔاٗا، يلٜف ٔا - ذاثلا  
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٘اد اّىكٌل  -أّواًلََََّّّّ ٜ مف٘ػ إحلٙ كمف٘ػ ،وكِ +اـٓ()حؽًليب اإـل كاملف٘ػ إحلٙ يف  ،ٚك
 .األضِ مؽوٜع

ِل  -اَّذاُيًَّ ٘اد ااـل ٜ مف٘ػ إحلٙ كمف٘ػ (اـٓ + وكِ)اـٓ + اـٓ( أك )حؽًليب اإـل  ،ٚك
زيػه  /(ٜٚ ٜٚ) املف٘ػ إذا اكف اـٕا وٜٛ مؽوٜع إذا اكفك ،كاملف٘ػ إحلٙ يف األضِ مؽوٜع

أٔامٍ( ) /ٍوٌٜل ؛زيػه أٔامىٍ /وٜٛ ٔ٘طٜب (ّيؿ ٜٚ) كإذا اكف ،وأعٜؾ ٜٚ زيػ ؛أعٜؾ
 .زيػ()ّيؿ ٜٚ 
َّذاثلًَّ اـٓ مغاؼ + اـٓ مغاؼ )أك  (،ضؽؼ إعاوث )سٌؽ( + اـٓ)املؽًلب اإلعايف  –ا
 .كضلٓ اثلاين يف املؽًلب اإلعايف اجلؽٌ  ،حلُٜٗا ةٕكىن  كاضػ يخغأاف شيئاف اذ٘اف (،إحلٙ

 ،ؤًٌلػكاتلًٜليػ كامل ،كابلػؿ كاملتػؿ ٔ٘ٙ ،اجلكج كامل٘كٜت)املؽًلب االحتايع  -اراةؿًَّ
 .كضلٓ اثلاين حاةف حللٓ األكؿ يف إقؽاةٙ (،كاملكؽٜؼ كاملكؽٜؼ قْيٙ

 
*** 

 

ري ةأٌف اإلوادة ٖٔ ٚؼق اجلـؽيث كحؽتيٌٛا حتػأ ٛ٘ا ينتيغ اتلَؼ  اىرتانيبَّاليغٔيثةىٛٓ  ٚك
ٌٓ اّـٜاٚؽ الطٜحيث اّيت  خػةٌؽٗذٓ  َّالصٔحيث /حغ َّاللكٍث َّةنيث ٔاؾر َّاىرتكيبَّك ك ٔاؾر ك

 .مؽاضِ ٔخكاًتثويه ذالث  .الصٔحيث
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َّاىفصوَّاثلاين
ٔاْسَّالصٔحيثَّيفَّاليغثَّاىؿسبيث  اىؼ

كيف ةنيث  ،ويخغص أذؽق يف ةنيث  الْىؾ ،حخأذؽ األضٜات الْنٜيث ةتكغٛا يف الالكـ املخطِ
                     /كًػ َشىج ادلراـات قٖ ؿٜاٚؽ ضٜحيث يه ،األّىاظ  يف اجلْٕث

َّ َّاَّ–أّوال َّاالنطشام َّأو َّ)املٍاذيث اإلداغـ  كٖٔ حؽتيٌاحٛا ،(Assimilationلصٔيت
ا /كًلؼلٍ ًٜلٍ ،كاإلقؽاب يف اجلْٕثكيف املؽاةٌث ةاّكػد  ؛كاإلٔاّث يف الْىؾ إذ ًْتج  َختٜي

 اّىخطث إىل الغٕث لالنفشاـ الطٜيت.
َّ َّ)َّ–ذاُيا ٜادل احلؽوني يف  كٖٔ حؽتيٌاحٛا /(Dissimilationاملذاىفث الْىؾ ح
ٜايل احلؽٌلت يف  ،َختٍجي  /كحنٜ ؛كًؽف حنٜ ًٌػ  ،خمخْىنيإىل ضؽوني  املخٕاذْني وٌػ أٌدل ح

( كالغٕري املخطؽؾ ةالغٕث إىل إـّكف ابلاء)    .َخبى
ََّّ-ذاثلا ٜايل األٔراؿ يف   (/Cancellation)احلزؼ كٖٔ حؽتيٌاحٙ ضؼؼ اجلٜف تل

() ٌٖ ـي ٜفى ) ق٘ػ حًٜليػ كاهلل حلػر ٜا /حنٜ ،كضؼؼ احلؽؼ يف اجلؾـ (؛يػـر  .لٓ يػـر
ؼق اّـاٚؽة لٓ ين  اّكالٔث إةؽاٚيٓ أٗيؿ أًػـ ةاضد يف ضٜحيات الْنث  ٔ٘ؼ  ٌتٙ قْيٛاٚك

 األربكينيات )األضٜات الْنٜيث(.
ٜء ذلٍ ٗلتشه قػدن  ، ٔراؿ ذلٍ يف ا ٖٔ اٌّٜاقػ الطٜحيث يف اجلطٜ كالرصؼكيف ع

  اجلطٜ/
ري ك ،ريب ال /حنٜاجلطب يف املؽًلتات املخالزٔث  ًٜاقػكيه  /املٍاذيث املؽاةٌث يف اتلَؼ

                  .كاتلأٗيد يف املتخػأ كاخلرب، كاملؽاةٌث يف اإلقؽاب يف اجلكج كامل٘كٜت
ًٜاقػ اعخالؼ احلؽٌلت يف اجلطب ةكػ اتلٕاـ ىلع كوي اجلطب ةكػ كيه  /املذاىفث

         .َختٍجي  /كٔراجلا الفاةي  ،كٌلف اهلل مىٜرا  ،أًتِ زيػه مرسكرا /حنٜ (قرشكف درٕٚا)
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لٓ  /حنٜكاحلؼؼ يف اجلؾـ  ،ؽؼػًاقػة ضؼؼ اتلٜ٘يٖ يف املٕٜ٘ع ٖٔ الط /احلزؼ
ٜا                                                                   .كاحلؼؼ يف حٜايل األٔراؿ ،يػـر

ٜءن ٚؼق اّـٜاٚؽ الطٜحيث   ٌّجأك ًػ                                                                 .جلـؽيث احلؿ الطٜيت ا ىلع اٌّٜاقػ الطٜحيثع
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َّاىفصوَّاثلاىد
ٔاؾر  احلّصَّالصٔيتَّسيثؼَُّك

كىلع ٔكؽوث اٌّٜاقػ الطٜحيث اّيت  ،ىلع ٔكؽوث ابلنيث الطٜحيث لْلكٕث بىن اجلـؽيثحي 
ٜسٙ اآليت ،حتلٓ اّرتًليب الْنٜم  /كيه ىلع ال

 
ٔاؾرَّةنيثَّ–أّوالَّ َّاللكٍثَّالصٔحيثَّك

حؽْب  ف دأب الٜاعف اّكؽيب يف لٌك ذلٍكٌل ،اللكٕثةطيامث  ٘يج الْنث اّكؽبيثقي 
 ،وكِ األمؽ ٖٔ اّىكِ املغارع وأٗج حطٜغي  ،االةخػاء ةالفاكٖ ٔرالن  وأةٍج  ،اخلٌىث

ؼوج ياء إذ ضي  ؛يٍػرساٍدرٍس ٖٔ  /حٌٜؿ ،الٜضٍِ جتخْب ٕٚؾة كلُ٘   ،كحتؼؼ  أٌكهل
ٜاقػ  ،واضخْتج ٕٚؾة الٜضِ ؛ف الفُٜف احلؽؼ األٌكؿ ةكػ احلؼؼوّك ،املغارقث كذٕث ً

أةٜاب ٔا )ضٜحيث يف ة٘اء اللكٕث  اتفف ةٛا اجلؾء األٌكؿ ٖٔ أةٜاب الرصؼ ٖٔ َخاب ـيتٜيٙ 
اضج هل ـكث اتلرصؼ اٗخىه الٜاعف اّكؽيب إىل ضيامث أّىاظ أح كًػ ،يكؽض لْىؾ(
ٜسٙ اآليتكحؽْب اخلٌىث     /ىلع ال

َّ/ملتنّياتاَّ-1
َؼلٍ لُرثة حػاكهلا يف كاضػة ال حخنرٌي، ضامٛا اّكؽيب  اللكٕات اّيت الزٔج ٚيئث

ٖي  /حنٜ ًٜهلٓ ،الالكـ ؤالءً  ،كًليهى  ،حن  .ٚك
قػا وكِ األمؽ  لٌك ّىؾ ٔتيٌن إٕٗا يبىن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ ٔا /كاٌّاقػة يف لٌك املتنٌيات

  .ٙ يبىن ىلع احلؼؼوإِّٗ 
 /ضٍاءاملتينٌَََّّاأل -

خىٛاـ ،ةاـٓ االشار ،ثكامل٘ىطْ ثٕائؽ املخطْالغ  ،ٖٔ حنٜ/ اـٓ ااـل
 ،ٖٔ حنٜ/ وكْنيـ اـٓ رشط جيؾ ،كٓ ،َيه ،ٌن أ ،يٖأ ،أياف ،ٔىت
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اـٓ رشط ال  ،َيىٕا ،ضيرٕا ،يٕ٘اأ ،ٌن أ ،يٖأ ،افيٌ أ ،ٔىت ،ٕٔٛا ،ٔا
ِى  حنٜ/ ثاملؽًلت اّـؽكؼ ،لكٕا ،ملا ،ذاإ حنٜ/ جيؾـ  ،مفاء ضتاحى  ٗٛار حل
 12-9 الإ 19-11اّكػد املؽًلب ٖٔ  ،ةيج ةيج ث حنٜ/ٜاؿ املؽًلتضاأل

اـٓ  ،ال املرىنإاملٜضٜؿ  ،ضيد ،مؿأ ،فاآل حنٜ/ ثؿؽكؼ خمخط
ةٜيٙ  ثقالـ املغخٜٔاأل ،ؼي اغؽ /اـٓ الطٜت ،ٚيٛات ضٙ /اّىكِ

 .ٔرِ ـيتٜيٙ كعالٜيٙ
 

  ؽ.موكاؿ املايض كاألٖٔ األاملتين  -
  .ٔتنيث احلؽكؼ لكٛا -
  .لْشنؿ ثاـٓ ال اجلاوية٘اء اعرض  -
ٜق -     .ِتً /ّىـا ٔرِ ثعاؤٖ اإل ثاملتٕٛات املٌؽ
 .ةكٜٗف اّنفٜ ،ضِ ةٙ ٜٗف اتلًٜليػككاّىكِ املغارع اذلم  -

   /اتؿمْطٜ
 حنٜ/ةٙ ؾاّىكِ املايض يبىن ىلع ٔا يْى ، 

ٜا درسى  درسى  ـي ٖى  در ـٍ  در
 (2سػكؿ )

 وكِ األمؽ يبىن ىلع احلؼؼ/ 

ـً ادعي  ضؼؼ احلؽًلث( ارضى )اَخٍب  ا  ،ضؼؼ ضؽؼ اّكٌْث()ار ضؼؼ اجلٜف )ادـر
 .يف األوكاؿ اخلٕفث(

َََّّّ(/اتلِٔيَ)املٍِٔعٌَََّّالرصؼََّّ-2
َّ/كيه اللكٕات اّيت حرٌِ ىلع ألفنخٛٓ
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َّ/واحرةَّىؿيّثَّالرصؼٌَََّّاملٍِٔع
- ٓ  /املٌطٜرة أك املٕػكدة اتلأٗيد ةأّه املغخٜـ ااـل

 .ـٕاءأ - أشياء - أضػًاء /ٔرِ املٕػكدة اتلأٗيد أّه
 .مؽىض - ضتًل - ـُْل /ٔرِ املٌطٜرة اتلأٗيد أّه

 كيلٜف ،ٔىاقيِ أك ٔىاقِ كزف ىلع اكف دمف لك يه اجلٕٜع ٔ٘خىه ضينث -
ٜاقيِ أك وٜاقِ ضينث ىلع أيغا  .و

 

 /ىؿيخنيَّالرصؼٌَََّّاملٍِٔع

 /اتلاحلث املٜاعف يف كذلٍ ،اّكْٓ - أ
 .كاكيثٔ ،محؾة ،ؼْطث ،ًخادة حنٜ/ .ّىـا ةاتلاء مؤٗرا اكف إذا -
 

ؽ) َخاةٙ يف األٗتارم اةٖ قْيٙ ٌٗتٙ ،ةاملكىن مؤٗرا اكف إذا - ٌَ  ةػأفٌ  (كاملؤٗػد املؼ
ِ   اإلٗاث قالـأ  ،مػؽيٓ ،زي٘ػب /حنػٜ ،ورٌْػج اّكؽيب  املشخٕف يف اـخكٕاهلا ً

ٌِ  ٔا /اٌّاقػة .ضؽكوٛا ٌّْث ٚ٘ػ ٔرِ أسازكاك ،ـكاد  ؛عػٌه  َػرث ؛كٔا ،ذٌِ ً
 ،الؽسػِ يػا /حنػٜ كالػالـ األّه ويٙ ٔا ٗػاء ٘كٜاكٔ ،أهلل يا /أسازكا حؽاٚٓ أال

 ،ألفػنخٛٓ ىلع حػػاكهلا لُػرثة اٌّاٚؽة() يف املرصيني ق٘ػ اٌّاؼ ّىؾ كعٌه 
ا    .كآٌّْ اٌّْب /حنٜ يف  خمٌىىث كسكْٜٚ

 

 ،إـٕاقيِ ،إةؽاٚيٓ حنٜ/ ،أضؽؼ ذالذث ىلع زائػا أقشٕيا اّكْٓ اكف إذا -
 .ضؽكوٙ ٌّْث ٜٗح ٔرِ يف كأسازكا ،إـطاؽ

 

 ،مٜتك ضرض ،لكٕخني ٖٔ مُٜٗث /ضرضمٜت مؾسيا حؽًليتا مؽًلتا اكف إذا -
 .ةكْتٍ كًلؼلٍ

 
 قٕؽاف ،قرٕاف  ،ـْيٕاف  ،ـْٕاف حنٜ/ .زائػحني كٜٗف ةأّه خمخٜٔا اكف إذا -

  .يؾيػ ،محػأ حنٜ/ اّىكِ كزف ىلع اكف إذا -
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 ٔكػكّث قٕؽ .األضٌل ٔك٘اق ةٌاء ٔف األضْيث ضينخٙ قٖ ةٙ ٔكػكال اكف إذا -
 ٖٔ كًج) الفطؽ قٖ ٔكػكّث ـطؽ – األمؿ قٖ ٔكػكّث أمؿ ،اعمؽ قٖ
 .(احلٜـ

 /اتلاحلث املٜاعف يف كذلٍ ،الطىث - ب
 .قؽشاف ،ـُؽاف ،مغتاف حنٜ/ .زائػحني كٜٗف ةأّه خمخٜٔث اكٗج إذا -
 
 .أعرض ،أوغِ ،أقؽج حنٜ/ اّىكِ كزف ىلع اكٗج إذا -
 
رىن /اتلاحلث ٜٛرةاملش اللكٕات يف كذلٍ آعؽ كزف قٖ ٔكػكّث اكٗج إذا -   ،ٔى

باع ،ذيالث عؽ ،ري
ي
 .أ

اـخكٕاهلا ٔرِ  أك ًٌْث ،ٔػارس /واللكٕات املتنٌيث حٍْ اّيت ذٌْج بفتب ضينخٛا حنٜ 
ٓ  ـتربؽإةؽاٚيٓ كبنػاد كإ /اّيت اـخكْٕج يف اّكؽبيث حنٜ اللكٕات األقشٕيث كًلؼلٍ ااـل

ث حػاكهلا يف لفاف اٌّٜـ كًلؼلٍ أقالـ اإلٗاث ٌٌّْ  ،يؾيػ كحنْب /كزف اّىكِ حنٜىلع 
ؽ كاملؤٌٗد ) ًاؿ أةٜ ةلؽ األٗتارم ؛ـكاد كزي٘ب /اـخطياء حنٜ ٌَ  (/159 -158/ 1َخاب املؼ

 ،اّكْث يف ٚؼا أٌف اّكؽب حلرث اـخكٕاؿ أـٕاء الؽساؿ كحؽٌددٚا يف الُخب كاألنفاب»
 ،اء اّنفاءلطياٗخٛٓ أـٕ ؛والف ةٖ والٗث ة٘ج والف /كال يٌٜلٜف ،والف ةٖ والف /ويٌٜلٜف

ا اكف َؼلٍ .كًٌْث اـخكٕاهلٓ  هلا ٌٕ اكف اذلم يلرثكف اـخكٕاهل أعٌه ىلع ألفنخٛٓ ٖٔ  ،وْ
  .«ٚؼا  ٔؼٚب اّىٌؽاء ،اذلم يرٌْٜف اـخكٕاهل

ٜقث ٖٔ الرصؼ ف ،حؽوف كح٘طب ٖٔ مري حٜ٘يٖ كاللكٕات املٕ٘ ٌٜ  ،كجتٌؽ ةىخص مري ٔ٘
جي ةٕ ،كزرٍتي ٔػارسى   ،ٚؼقً ٔػارسي  /حٌٜؿ ـٍ   .ػارسى َرريةو كدر

ٌؽت حبؽؼ سٌؽ سٌؽت ةالُرس؛ كذلٍ بفتب حنرٌي ضينخٛا اّيت اكٗج سي  وإذا أعيىج أك
ٜقث بفبتٛا لٓ ،املػارس /ٔرِ ،مم٘   .كٔػاـر
ِى املغارعى »(/ 66 - 64/ 1)ًاؿ ـيتٜيٙ  ٍٓ أف  ٔا عارعى اّىك ـً   كاقْ ٕاًء يف الالك ٖى اأـل ٔ  

ٙي  ٙي دلؽل  ككاوٌ سؽمى ّىـ
ي
،يف ابل٘اًء أ ٜفى  ٔا يفترٌْٜفى ٜقي ٔا يلٜفي ملا يفخغى  ٍى  ،كٔ٘ك كذل
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/ أةيظى  ٜي ٜدى كأمحؽى كأضىؽى  حن ( كوٛؼا  ،كأـ (ة٘اءي )أذٚبي ٓي ويُٜفي يف مٜعف اجلٌؽ  ،)أقْ
ٜضن  ٙي يف ابل٘اءً  ؛أىخ ـً ككاوٌ ِى يف الالك ٜقي ضني  ًاربى اّىك   .«اـترٌْ

ٓ )املطػر ٕن » /ٗىفٙ( كًاؿ ـيتٜيٙ يف مغارقث اّىكِ املغارع ااـل اكف  اوإٍف اكفى اـ
ٜي  ،أعه  قْيٛٓ ٍى حن ، ي٘رصواًف يف اجل ُؽةً  /كذل بو

و  كأٍكْي
               .«أولكى

ٖى اجلٕف» /كًاؿ ـيتٜيٙ ٘ا  ٔ  ُ ٍٓ أف  الٜاضػى أشػ  حٕ ٓ  لٓ  كٖٔ ،ألٌف الٜاضػى األٌكؿي  ؛كاقْ ثى
ٖى اجلًٕف ٔا ساءى ىلع ٔراؿو ّيؿ يلٜفي لْٜاض ِى )كمغارقث  ،ًػ حنٜ/ مفاسػى يرصوٜا ٔ ٍفكى

ى
 (أ
. ِي ضىثن ٓه ضىثن َٕا يلٜفي اّىك ٜ اـ ٙي يلٜفي ٚك ًٓ أٗ  ا  اذلم يلٜفي ضىثن لالـ  ٔ    كأ

ٓه كإٌٕٗا (يشُؽي ) ٜ اـ ٙي ال يلٜفي ضىثن ٚك ِه  وإٗ  ٜ وك   .«يلٜفي ضىثن ٚك
َّ/املؿخّوَّاآلدس-3

ػػا  ػػٕاء كاألوكػػاؿكيه اللكٕػػات اّػػيت يخكػػؼر أك يرٌػػِ ّىػػؾ احلؽًلػػث ىلع آعٚؽ  ،ٔػػٖ اأـل
 كًايض كيؽَل.  ،كيؽىض ،مٜىس /حنٜ


َّ/األضٍاءَّاملسكتث-4

 .كبكْتٍ ،ـيتٜيٙ /حؽًليتا مؾسيا حنٜ
 

َّ/ٌخالزٌثَّاىرتكيب-5
 .رأيج أضػى قرشى ًَٜلتا /حٌٜؿ ،كيه األقػاد املؽًلتث اّيت حبىن ىلع وخص اجلؾأيٖ

ٜد تلٕأٛا ةاجلٜف ،(19 -11)ألقػاد املؽًلتث تلٕأٛا ةاّرتًليب ي٘طب حٕيّي ا  كًلؼلٍ اّكٌ
 اشرتيج قرشة َخبو  /كٔا ةٌف ٖٔ حٕيّي األقػاد وطُٕٙ اجلٌؽ ةاإلعاوث حنٜ ،(91 -21)

ٜ يٌؽأ اٌّؽآف الُؽيٓ   ،ضاؿ مؽًلب( ،مالضٌا)ٜٚ سارم ةيجى ةيجى  /كٔ٘ٙ ًٜهلٓ ٚك
 .ؿؽؼ مؽًلب( ،دائٕا)ضتاحى مفاءى 
 .ريبى ويٙ ال حنٜ/ ال اجلاويث لْشنؿ كاـٕٛا اجلُؽة /كٔ٘ٙ
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الُؼبى  ،الفيارةى الفيارةى  /ٔا ي٘طب ىلع وخص اجلؾأيٖ يف اإلمؽاء كاتلطؼيؽ /كٔ٘ٙ
 .إيٌاؾ كالُؼبى  ،كاجلىاؽى 

ٜضػق  ،احغص جلا أٌف ابل٘اء بفتب اّرتًليب إٕٗا رشؼٙ حالزـ ٔىؽدات اّرتًليب يف كح
 /ًٜلٍ /كذلاؾ لٓ يُب حنٜ ؛مالضٌا /أم ،ٜٚ سارم ةيجى ةيجى  /حنٜ ًٜلٍ ،ٔكىن كاضػ

  .يف اإلمؽاء أك اتلطؼيؽ ،الفيارةى الفيارةى 
ٜدة /كٔ٘ٙ يا  ؛يا حمٕػافً  ،يا حمٕػي  /حنٜ ،حبىن ىلع ٔا يؽوف ةٙ /امل٘ادل اّكْٓ كاجلُؽة املٌط
ِي    .اتلٕلٖ ٖٔ ّىؾ املىؽد أحاح الغٓ()رس
 

َّ/األضٍاءَّيفَّةابَّاحلاكيث-6
ٌ ٖٔ رأل /حنٜ ٜرة  ،ٔػي٘ث ِسي  .زـ  ةنيث كاضػةكيه حال ،امل٘اوٌٜف()ـك
 

 

َّاحلاىثَّاملعيلث
ٜاع  اللكٕات ابلاًيث ٔكؽبث كمري مؽًلتث أك  ،كٜٔ٘ٗث ،كضطيطث  اآلعؽ ،كق٘ػئؼ حلٜف أٗ

    .اهللً  كقتػ ،كحمٕػكفى  ،حمٕػ /حنٜ ،اإلقؽاةيثكحٌتِ احلؽٌلت كاّكالٔات  ،يف حؽًليب إعايف
*** 

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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ٔاؾرَّاىرتكيبَّالصٔحيثَّ–ذاُياَّ َّك
َّاىؿرش(َّالٔصايا)

 
أوََّّ،أوَّاتلِٔيََّ،وحٍامَّاللكٍثَّةاجلٔنَّ/ٌاَّيِصبَّةؿرَّحٍامَّاللكٍثَّ-َّاىلاؾرةَّاألوىل

 ََّّ/اإلضافث

ٜد ،قرشكف درٕٚا -أ   .(9 -21) كدميف ٔا ي٘طب ةكػ اّكٌ
؛ الشكؽ ٔ٘طٜب /كٔا يكِٕ قِٕ وكْٙ اكـٓ اّىاقِ -ب  لُٜٗٙ  ؛زيػه اكحبه الشكؽى

ًاؿ ـيتٜيٙ  ؛اغن دارم عْه دارؾ وـؽ /كٔرْٙ .ساء ةكػ ّىؾ حاـ ةاتلٜ٘يٖ
ٍْهى دارًؾى وىؽٍـغن » /(28/ 2الُخاب ) / دارم عى ٍٓ ٛي ي ا ًٜل  ٔ

ى
ف  اكىأ

ى
؛ أل بى ، واٍجخىطى
ا  ٕ ى ٙي يف ةكًظ كاـخنىن.  وْى ِى بىٍكغي ًٕ ـه ًىٍػ قى ٜ الك ه )لرلاًر(،  ٚك ربى ( عى ٍْهى /  )عى ًاؿى

ٍٓ ييٍػرى ٔا ًىٍػري ذاؾى  ى ، وْى ٓى ٛى ٍب
ى
( أ ٍْهى دارًؾى ٌى  ،)دارم عى غن فى ـى / وىٍؽ يالن ، كًذرااعن ااؿى ًٔ ، ، كى
ِي  ٕى يىٍك ، فى ى ٍف ييبىنيِّ

ى
رادى أ

ى
ـي يف ٚؼقً اّناياًت  ٚؼا أ ِى  الالك ًٕ ي  ةاجل ٍطًب َٕا قى )هلى

ٕن  ِي ًفيٕا ّىيٍؿى اقرشكفى دٚر ٕى ٍك فه حى  ٜ ٘ ٔي ءه  ـى يشى ف  ٚؼا الالك
ى
أ َى  ،) ًٓ ( يف )ادٌلٚر

، َٕا اكفى )أوغْي  ٜى ٚي ٜى  ٚي ًٙ كال  ًٕ ٍٖ اـ الن ًٔ ٍٓ رىسي ّثً ٛي زٍنً ٕى  ال
ٍى  .«( ةًًخٍْ

ٌن  /كالطىث املشٌتٙ ةاـٓ اّىاقِ -ج  ٓه عْ  .ساء ةكػ ّىؾ حاـ ؛ٔ٘طٜب ازيػه َؽي
ٙي  /كّيؿ ٔ٘ٙ ٌي ٓه عْ ٓه زيػه ) /ٚ٘ا حؽًليتاف /زيػه َؽي ٓه )ك ،ٔتخػأ كعرب (َؽي َؽي

ٙ ٌي ٌٓ ة٘ىفٙ)وْٓ حأت  ؛كواقْٙ ٔا يكِٕ قِٕ اّىكِ (عْ  ،عٌْٙ( ةكػ ّىؾ ح
 مؽًلب إـ٘ادم. ٖٔسؾء  كإٕٗا يه

ٓى كاسبه  /كاملطػر املغاؼ -د  كٓ  /كٔ٘ٙ .ةكػ ّىؾ حاـ ةاإلعاوث ؛إَؽاَل املكْ
خىٛأيث ٍٓ َخاةن  /ااـل جى  اك ـٍ امليٓ حكاًب اجلٜف ةادلالّث ىلع  /ًيِ ضٜحيا .در

حكاًب  /حنٜ ،كذللٍ اعًتج اجلٜف امليٓ يف ةكظ اّىٜاضِ اٌّؽآٗيث ،اتلٕاـ
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 ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ  ) /ًاؿ حكاىل ،ـٜرة اّىاحتث اّبفْٕث كاآليث األكىل ٖٔ

 .[2، 1 /]اّىاحتث   (پ پ پ پ
 

َّيِصبَّةؿرَّحٍامَّالالكمٌاََّّ-َّاىلاؾرةَّاثلاُيث
َّ/مطِرَّومطِرَّإحلّ()

 املىاقيِ أكؽـ زيػه الطػييى                    
ا                         َّ  عرب اكف َّاكف زيػه ضاَضن

َّ  ضاؿ                   ساء زيػه مرسكرنا          
حٕيّي  اشخكِ الؽأس شيتنا                  َّ

 نفتث  
َّ

ا                   ـي إال زيػن  مفترىن  ضرض اٌّٜ
ٖى الفٕاءى                     َّ  اتلكشب  ٔا أضف
 أّىاظ املػح كاذلـ ٗكٓ  رسال زيػه                  َّ
َّ  (3سػكؿ )

ًٓ » /احٛايف اكف كأعٜـيتٜيٙ  ًاؿ ًِ إىل اـ ٓى اّىاق ًِ اذلم يخكٌػل اـ ٚؼا ةابي اّىك
ًِ كاملىكًٜؿ ويٙ ليشءو كاضػو  املىكًٜؿ، ٓي اّىاق ًٙ  ؛ وٕٖ(*)كاـ ًَؽى ىلع ضػح ٓ  ذي                        .«ثى

ث الُٜويث  جتػيػ اجلطٜ()كذٚب شٜيق عيه يف َخاةٙ  وٜٛ  ؛أٌٗٙ ضاؿ ىلع كوي املػـر
                                                     .اةث املىكٜؿ أك أٌٗٙ ضاؿٔ٘طٜب ىلع أٌٗٙ ةٕر

                                                           

ٌُل املؽوٜع واقال  ( *) ا، ويٙ زيػ ٜٚ احلاَض، كًػ سكْٛا ـيتٜيٙ ٔف األوكاؿ، ـك ًٜلٍ/ اكف زيػه ضاَضن
ٌ٘ٛا ضينج  ٛا األوكاؿ اجلاًطث. كاحلٌيٌث يه ًؽائٖ زٔاٗيث كّيفج أضػاذا كلُ ٌٕ كامل٘طٜب ٔىكٜال، كلٓ يف

 ف األضػاث.ىلع أكزا
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ٍؼره لًًٜٜع األمًؽ،  ؛ٚؼا ةابي ٔا ينخًطبي ٖٔ املطادرً » /ًاؿ ـيتٜيٙ يف املىكٜؿ هل ٙي قي ألٌٗ
ٙي كال ؟ كّيؿ ةطىثو ملا ًتْ ٙي لٓ اكفى ٙي حىفريه ملا ًتْ ؛ ألٌٗٙ مًٜٜعه هلي، كألٌٗ ٙي  واٗخطبى ٘ٔ ،

ٕن  / قرشكف دٚر ٍى ( يف ًٜل ٓه ٚى   .«(**)اواٗخطبى َٕا اٗخطبى )ًدٍر
ٚؼا ةاب  ال يلٜف املفترىن ويٙ » /(331/ 2)ًاؿ ـيتٜيٙ يف قالًث  املفترىن ةكامْٙ ك

وكِٕ ويٙ ٔا ًتْٙ َٕا قِٕ اّكرشكف يف ادلرٚٓ  ،ألٌٗٙ خمؽج مما أدعْج ويٙ مريق ؛إال ٗطتا
 .«هل قرشكف درٕٚا /ضني ًْج
َّ
ٌَّاَّيِصبَّةؿرٌَّاَّيشتَّّاىفؿوَّ-َّؾرةَّاثلاثلثَّاىلا
ٔاحٓا)َّ  (/إّنَّوأد

  .عٜةه إ املؤٔ٘نيى  ٕاإٌٗ  -أ
 .ٔا()روف ةكػ وطْٙ ضٜحيا  ةػ  ،عٜةإٕٗا املؤٜٔ٘ف إ /الضؾ

ا يؤًٌلػ اجلطب بفتب اثلٌِ أٌٗٛا لٜ عٌىىج أّيغ ٌٕ ڀ ڀ ٺ ٺ ) /قْٕٛا حنٜ ًٜهل حكاىل كم

 .[4 /]اّؽارؽ   (ٺ ٺ
 ،مري ضطني ا)ويٛا( ضاسؾن  كٌلٗج ،ا( ةرٌِ )إٌف( أيغن ااٗخطب )زيػن  /إٌف ويٛا زيػا -ب

ٜدةن(  .كًلؼلٍ اّـؽكؼ )إٌف ةي٘٘ا  م
ٜدى )إٌف  /كحٌػيؽق ق٘ػ ـيتٜيٙ ٜس ٘ا ٗلشه قٖ عؽأ اجلطٜيني يف ٗطب ؛ازيػن  (امل  ٚك

َّ .زيػا( ّيؿ ٔتخػأ)وػ  ؛)إٌف  لْٕتخػأ(

 
                                                           

ٕا( اّيت كردت يف )الُخاب( َررين  قػٖ ٗػٜع ٔػٖ قالًػات اّكٕػِ   كتػرياتلا )**( يؽاد ةاّكتارة )قرشكف دٚر
ٜسٙ ويٛا اجلطب اجلطٜم اّيت حٌف ةني الالكـ اتلاـ  ػ اكؿٓ ابلّكء، ٔ٘ٛز كٔا ةكػق، كال ٌٕ خٜر حم .  اٗـؽ/ ادَل

  .261- 256َخاب ـيتٜيٙ 
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ََّّ/يِصبَّىعٔلَّالالكمٌاََّّ-اىلاؾرةَّالساةؿثَّ
 امل٘ادل املؽًلب يط  املؽكرً يا رش

َّ  امل٘ادل املؽًلب يا رسالن عؼ ةيػم
 (4سػكؿ )َّ

ِو   يا /اتلٌػيؽ  رسال أٌم رس

ا عؼ ةيػم ٕن ىٍج  يا رسالن َؽي ٜدة كضي  ٗلؽة ٌٔط
ِى    اّـؽؼ حمٕػو  ساء زيػه ًت
 (5سػكؿ ) 

ٜا املغاؼ حنٜ»(/ 182/ 2)ًاؿ ـيتٜيٙ  ك يا  ،اهلل يا قتػ /زقٓ اخلْيِ رمحٙ اهلل أٌٗٛٓ ٗطت
ٜا ،أعاٗا ٜا ،يا رسال ضاحلا ضني ؼاؿ الالكـ /كاجلُؽة ضني ًال ؾ ،ٜٚ ًتٍْى /َٕا ٗطت ٜ ةكػى   .«ٚك

ِي  /وإذا أوؽدكا ًالٜا» (/2/52كًاؿ اخلْيِ )اّكني   .«ٜٚ ٖٔ ةكػي كٖٔ ًت
ِي )رح( امل٘ادل ةٕزنّثً » /(93 -92/ 3)ًاؿ ـيتٜيٙ ك ِى اخلْي كى ا سى ( ك كإًٕٗ  ِي  (،)بىٍكػي )ًت

ًٖ إذا اكف ٔىؽدن   ةٕٛا ٔىؽدي
ٙي ٛى ت  ٙي ةٕٛا مغاونًي إذا اكفى ميغاون اكىشى ٛى ت  ًعيهى شى

ي
؛ ا، وإًذا ؼاؿى كأ

ف  املىؽدى يف اجلٌػاًء يف
ى
( ك أل ِي تٍ ف  )قى

ى
( ًػمٜعًف ٗىٍطب َٕا أ يلٜٗاًف يف مٜعًف ٗىٍطبو  )بىٍكػي
ٛي  ٍدتى ٕا رىدى ٛي ٍىخى عى

ى
، وإذا أ ٕا مؽوٜعه ٛي ؽ  كّىـ ٛا كىسى ٌى ً ا حلى ٌٕ . كًلؼلٍ ٗػاءي اجل ُؽًة ل ًِ ض

ى
ٕا إًىل األ

ا ٕيغى ٖي كؼاّىٍج، ضارىٍت ةٕزنًّث ال  .«ًؼ اتلٜ٘ي
                                    
َّ/احلزؼَّليخذفيفٌَََّّظٔلَّامللاظؽَّ-اىلاؾرةَّاخلامطثَّ

ٜا                  اجلؾـ كاجلطب  لٓ  / ّٖ    يػـر
َّ  اجليه               ال حخّكـْٜا            
 (6سػكؿ )َّ
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  ويه حػعِ  ؛ّكػـ ختططٛا (ال اجلاويث) ٔفكلٓ حيؼوٜا   (لٓ  كّٖ)ضؼوٜا ٔف
ٕاء كاألوكاؿ؛ كاٌّاقػة  .أٌف لٌك يشء  الزـ شيئا أذٌؽ  ويٙ /ىلع اأـل

  ضؽؼ اّكْث كٜٗف األوكاؿ كٔ٘ٙ ضؼؼ احلؽًلث يف ضطيص اآلعؽ كضؼؼ
كيف الرشط  ،كإٍف حػرٍس ح٘شصٍ  ،لٓ يػرٍس  /حنٜ اجلؾـاخلٕفث يف دميف أٔرْث 

اّىخطث ملا اكف  كّلٖ حكخٕػ ،اجلطبيف احلؼؼ كًلؼلٍ  ،مؽًلتاف ّنٜياف
)  .ضطيص اآلعؽ )ّٖ يػرسى

 

 /ليخؿشوَّيفَّحِفيرَّاملأمٔرَّةَّّأوَّاملِيهَّؾِّاحلزؼََّّ-اىلاؾرةَّالطادضثَّ
املٌاؼف الطٜحيث وإٌٗٙ يْشأ إىل حٌْيِ  ؛ق٘ػٔا يخكٌشِ املخلكٌٓ اّكؽيب تل٘ىيؼ أمؽ ٔا

ٜقٙ مالزٔا جلٕيف ضينٙ ،سؾـ وكِ األمؽ /ذللٍ ؛ةاحلؼؼ   /كًػ اقخرب سؾٔٙ ة٘اء لًٜ
 ضؼؼ احلؽًلث اَخٍب  يلخبي  َخبى 

 ضؼؼ ضؽؼ ادعي  يػقٜ داع 
 =   = اـفى  يفىع ـىع 
ـً  يؽَل رٍل   =   = ار
اف  اف يػـر ا يػـر  ضؼؼ اجلٜف ادـر

 (7سػكؿ )

   .خلٕفثكًلؼلٍ دميف أٔرْث األوكاؿ ا
ٙى قٖ عْي كحأيت ٔرْٙ /حنٜ ًٜلٍ ،أيغاك جيؽم احلؼؼ يف اجليه     .ال ح٘

مؽ كاجليه ٜٚ يف اجلٛز يف ضيل األ ضؼؼ احلؽؼ ٖٔ األوكاؿ املكخٌْث إفٌ  /ميحٔػث
ٜاكحالطٜيت  ث كاضػة ٌْيِ ضٜت املٌؽف الطٜيت ٖٔ ال ٌٕ كٖٔ  ،اّيت حكػؿ عٕخني إىل ع
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كٖٔ احلاء اّيت حكػؿ َرسحني إىل َرسة  ،ث كاضػةاألّه اّيت حكػؿ وخطخني إىل وخط
 .كاضػة

كًػ  ،حخغٕٖ املكىن ٗىفٙ اـخكٕاؿ ضيل ةػيْث ألوكاؿ األمؽ كجلأ اّكؽيب أيغا إىل
اٚا اجلطٜيٜف ٌٕ كحنٖ   ،كضٙ ةٕكىن اـٍُج  ،اَىٍه  /ةٕكىنٔٙ  /)أـٕاء األوكاؿ( حنٜ /ـ

  .اس ةٕكىن  اـٍُج  /ٌٜٗؿ
ٜـكٜا يف ) ٌٖ اجلطٜيني ح َّاألفؿالكّل ا  ،( عؽأأضٍاء  /لألوكاؿ املغارقث حنٜوشكْٜٚ

ٜ ضٜت اتلأوه ا  ،أٌؼ ٚك ٜ ضٜت لْخكتري قٖ  /لألوكاؿ املاعيث حنٜكسكْٜٚ ٚيٛات ٚك
 .كًػ ٌٗتٙ ـيتٜيٙ ىلع ذلٍ ،ابلكػ
ٌِ كٖٔ حؽتيٌات ٚؼق اٌّاقػة الطٜح   لُرثة   ؛ٌٔاؼف ضٜحيث يث ةاـخكٕاؿ ضيل ةػيْث أً

اق اجلطٜيٜف )  ،اـخكٕاهلا يف الالكـ ٌٕ ٜء  ٖٔ حٜعؤ /وٌالٜا ؛(أضٍاءَّاملصادرٔا ـ   .كع

 
ٔايلَّاألٌرالََّّأوَّالتللاءَّالطانِنيَّ-َّاىلاؾرةَّالطاةؿثَّ َّ/احلزؼَّتل

   ٌٖ جى ٍٜ ٌٖ = تلػـر ـي كٜٗف  ،كيه ٜٗف اّىكِ ،تلٜايل األٔراؿضؼوج ٜٗف اّىكِ  ،تلػر
  .اتلًٜليػ املشٌػدة

 /يطري الؽوف يف ـٕج اجلؾـ حنٜ ًٜجلاكرٌبٕا  ؛كجيؽم احلؼؼ يف الشكؽ التلٌاء الفاَ٘ني
  كأقْػػٓ أٌٗلػػٓ يف احلػػٌي قػػػؿ 

 

 ػ هل ضٌػػػٜؽػٝ الشٛيػػػػكال حنفػػػ *
َّ ٜ ٗيف كال)ويٙ  ( سازٔا ةالـ كال حنؿى ) يف ـٕج اجلؾـ إٌف ًْجكًػ يطري  ،حنىس( ٚك

ٍِ = ٔىاقيْٖ( يف اٌّؽاءحني)وٕٛا  ؛اجليه لفتب قؽكيض كابليج ٖٔ ابلطؽ  ،كاٍل حنٍف
ٍ  /كأضِ اتلىكيْث) ٔىاقٍْْت ٔىاقٍْْت  وكٜؿ /ٜاوؽال  .(ٔىاقْْتي
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 /املٍاذيثَّالصٔحيثَّ-اىلاؾرةَّاثلاٌِث
 ،حنٌٜيا اإلعاوث إىل ياء املخلكٌٓ كٖٔ حؽتيٌاحٙ ،اإلداغـ يف الرصؼ كٖٔ حؽتيٌات ذلٍ

 .لُرسوالؽوف ال يـٛؽ ىلع اتلاء لُٜٗٛا حتج حأذري احلاء اّيت اًخغج ويٛا ا ،ٚؼا ةييًت  /حنٜ
ٜا /كًلؼلٍ ة٘اء اّىكِ املايض ىلع الغٓ ق٘ػ احطاهل ةٜاك اجلٕاقث ـي  .در

 
 /املعاةلثَّ-َّاىلاؾرةَّاتلاضؿث

ٜاحلث  ،كيه تشِٕ املؽاةٌث اّكػديث ،كيؽاد ةٛا مؽااعة اّنفي الطٜيت ةني األّىاظ املخ
ري كاتلأٗيدك كاجلكج  ،قِكاّىكِ كاّىاقِ أك ٗائب اّىا ،املتخػأ كاخلرب /كيٌف ذلٍ يف ،اتلَؼ

 (.2 ،1)كاألقػاد  ،كامل٘كٜت
ٜاةفيف ٔا يٌف  املؽاةٌثكٖٔ حؽتيٌات   .إقؽاب اتل

 
َََّّّ/املذاىفثَّالصٔحيثَّ-اىلاؾرةَّاىؿارشةَّ

ؽ الفالٓ()  ٌررِضنينَّ كاحلاء ضاسؾ مري  ،مرٌي اجلٜف ملغاّىث الفني املُفٜرة/ دمف املَؼ
ٜ سارو  ،ضطني شياؼني   /ٔا اكف ٔرِ جيؽم يفوال  ،ىلع ٚؼق الطينثذاةخا ٔا اكف  يف ٚك
 .كذكاةني

نيَِّ ٜضث ،مرٌي ضؽًلث اجلٜف ملغاّىث ٔا ًتْٛا /املرىن() ٌررضن كاحلاء ضاسؾ  ،كيه الفني املىخ
ٜ سارو  ،مري ضطني  ،اذنني /ٔا اكف ٔرِ وال جيؽم يف ،ٔا اكف ذاةخا ىلع ٚؼق الطينث يف ٚك
 .كقريٕني
َّ ٌْج  ـى( /عابلاتَِّاىَّْ أكس ٜايل احلؽٌلت يف اّىكِ  مرٌي وخص اّىكِ )أكؽ لْفُٜف مل٘ف ح

  ذٓ وخطثوخطث  وطؽؼ َؽق اّكؽيب  إذ  ؛اّؽابلاًت( إىل الُرس)كمرٌي ضؽًلث اّىخص يف  ،كاتلاء
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نيَِّ) ٔرِيف   ،أةيات /ٔا اكف ٔرِ وال حنيري يف ،ٔا اكف ذاةخا ىلع ٚؼق الطيل كذلٍ يف ،(ٌررضن
 .كممات ،كب٘ات

َّالْطيارات َّ حاء اتلأٗيد )ةالُرس التلٌاء الفاَ٘ني  أٗيد= ضٌؽَج حاء اتل أرسؾِج
 .الفاَ٘ث كالالـ الفاَ٘ث

َّ وتٜ٘ا  ،الٜاضػة ٔا ٜٚ اكللكٕث حٜايل أربكث ٌٔاؼف ضٜحيث ٔخطؽًلث يفاّكؽبيث  حأىب /نخْتج 
()وٌالٜا يف  ،اّىكِ املايض ىلع الفُٜف إذا احطِ ةٙ عٕري روف ٔخطٌؽؾ خىبى ٔ٘كا  ،َختٍجي  /َى

ٜ يؽسف إىل ًاقػة ٔ٘ف حٜايل األٔراؿ ،تأربف ٔخطؽٌل ٖٔ حٜايل  .ٚك
خىبٍخيٕا)ٔف املغاؼب املرىن كاجلٕف وخطث اتلاء  /كٖٔ املغاّىات الطٜحيث تٍخيٓ ،َى خػى  ،َى

خىػتٍ  ٌ َى ٜضث تلٜاّج األٔراؿكذلٍ  (؛ْتي ـُٜف ك ؛وٌتْٛا وخطخا الّكؼ كاتلاء ،لٜ ضارت ٔىخ
ٜ ،كإٌف الُرس ذٌيِ واعخري الغٓ ،ابلاء ضاسؾ مري ضطني ة٘اء اتلاء ٔف  يف األضِ ٚك

 .َختٍجي  /املخلكٌٓ حنٜ
ٙي  ًٙ   /كٔ٘ ٙي  ،ة ٖى  ،ٍٔ٘  .اجلاًس  ٔ
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 احلاىثَّاملعيلث
ٜرة ـاةٌا ٜٚ  إٌف ضلٓ اللكٕات يف اجلْٕث اّيت لٓ حتلٓ ةاٌّٜاقػ الطٜحيث املَؼ

ٜدةه أعالًػيٙ،  ،ربػ ٘ااهلل  /حنٜ ،الؽوف ، أ ،)اهلل وارحىف ،أًتِ املتفاةٌٜفزيػه حمٕ  ،عالؽي رب 
(. كرشط الؽوف قػـ دعٜؿ ضؽؼ اجلٌؽ كاإلعاوث  .املتفاةٌٜفى

ةه  ،[11 /]اّؽارؽ  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)ًاؿ اهلل حكاىل  ٌٜ لُٜٗٙ اخلرب ىلع  ؛مؽوٜع (ويٙ )ً
ٌ٘ٙ ضار دلؽكرا حبؽؼ اجلٌؽ  ،أك املتخػأ ىلع رأم اجلطٜيني ،رأم ـيتٜيٙ ا  ،ٖٔ()كلُ ٌٔ كأ

( وٜٛ دلؽكر لُٜٗٙ  .أكؽٜوا حاةكن  )ٗارصه

( مؽوٜع  ،[81 /]األقؽاؼ  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) /كًاؿ حكاىل ويٙ )أضػه
ٌ٘ٙ دلؽكر حبؽؼ اجلٌؽ )ٖٔ( (،ـتٌلٓ) لْىكِ لُٜٗٙ واقالن   .كلُ
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َّاىفصوَّالساةؽ
َّاحلّصَّالصٔيّتَّوُؼسيثَّاىؿاموَّ

ّكِٕ ا) ػاحلٌؿ الطٜيٌت دلل اّكؽب ألمؽاض حكْيٕيث  ة ؿاٚؽة ٌّػ قرٌب اجلطٜيٜف قٖ
ٜا املؤذؽات ،اجلطٌٜم( ٌٕ ٔامو) الطٜحيث ـك اذلم قين  ؽؽ اكرحؽػحتٌػث املفتشكًػ  ،(اىؿ

ة)كقرٌب ق٘ٛا ةػ  ،ةلخاب ـيتٜيٙ قٖ اّكٜامِ ّٔ ة لْخأذري يف لكٕات إٌف لْ» /(اىل ٌٜ لكٕات ً
ٌٍ أفٌ  .«أعؽ ة  كال ش ٌٜ ة يه ً ٌٜ ػ ًك ،الطٜيت الْنٜمًلٛا اّكؽيب حٌبٌفٙ حأذري ضٜحيث أدرٚؼق اٌّ

ة الطىث املشٌتٛثكلٓ حٌٜ »كازف ـيتٜيٙ ةني ٚؼق اّكٜامِ/  ٌٜ ٜ يخطٌػث .«ٚؼق األضؽؼ ً  ٚك
 قٖ أـٕاء اّكػد حنٜ قرشيٖ درٕٚا.

 /احلؿ الطٜيت ىلع كوي اّكِٕ اجلطٜم  ةاٌّاقػة اآلحيث ؽيثـٗ كيف اإلمّكف أف ْٗغص

َّحاىثَّإؾساةيثَّ)ةِاء/َّؾالٌث( = ٌؿٍٔل + اعمو
 )اّىخطث( اجلطب = اهللى  + إفٌ  

ٓه  + -  الؽوف )الغٕث( = َؽي
 (8سػكؿ )    

 
ٜ ٔا يٌف ٔف )امل ؛،يثـكٖٔ اّكٜامِ ٔا يكؽؼ ةاتلشؽد ٖٔ اّكٜامِ الْى    (تخػأٚك

 (.)ةاّكامِ املكٜ٘م كيكؽؼ ،ك)اّىكِ املغارع(
ٔاموَّةابَّ َّ/اليفؼّيثاىؿ
ىلع  قٖ،ٚاؾ ضؽكؼ اجلؽ كيه/ ٖٔ، إىل ضىت، عال، ضاشا، قػا، يف،  /ضؽكؼ اجلؽٌ  -1

، الالـ، يك، كاك، كحا كالّكؼ، كابلاء، كّكِ، كٔىت ٔؼ، ٔ٘ؼ،  .ريبىٌ

يه اّيت يلتفب ةٛا املغاؼ اتلكؽيه أك  املؽًلب اإلعايف(/)اإلعاوث املكٜ٘يٌث 
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ثً  /اتلغطيص ٔرِ ًٜجلا ألف املغاؼ  ؛وػ)ـاضث( اَتفتج اتلكؽيه ()ـاضث املػـر
ث( إحلٙ ( وػ)ضؾٔث( اَتفتج اتلغطيص ألف دو )ضؾٔث كر/ ٔكؽوث. أٔا ًٜجلا )املػـر

ٕاء املغاؼ إحلٙ )كرد( ٗلؽة . /حنٜ ،حكِٕ اجلٌؽ يف اأـل  ٚؼا َخابي زيػو

ملغاؼ يف اإلعاوث الْىـيث يلٜف مشخي اكـٓ واقِ أك اـٓ ا /اإلعاوث الْىـيث -2
)ضاوؾ اٌّطيػة ٗاسص(  /مغاوا إىل ٔكٕٜهل ٔرِ ًٜجلا، ٔىكٜؿ أك ضىث مشتٛث

كٔكىن  ()اـٓ واقِ( أعيه إىل ٔكٕٜهل )اٌّطيػة خي)ضاوؾ( ٚ٘ا ّىؾ مشػو
)ضىؾ  ٔكٕٜهل أٗٙ اكف ًتِ اإلعاوث واقال أك ٗائب واقِ أك ٔىكٜال ةٙ وْٜ ًْج

 .(إذف ٜٚ ٔكٕٜؿ ّػ)ضاوؾ اٌّطيػة( ألقؽب٘ا اٌّطيػة ٔىكٜال ةٙ..
ٛا  -3 ٜاح ٌِ  ،أفٌ )إٌف كأع ٌٖ  ،حلج ،ّك ٕاء (/َأفٌ  ،ّل ِ اجلطب يف اأـل  . مىٜره إٌف اهللى  /حنٜ ،حكٕ
 .الريبى ويٙ /جلاويث  لْشنؿاال   -4
خىٛأيث -5 خىٛأيث: حكؽيىٕٛا /كٓ اخلربيث كااـل كيؽْب ةٛا حكيني  /كٓ ااـل

ٓ ةكػٚا/ حٕيّيا ٔ٘طٜبا اّكػد املشٜٛؿ خىٛأيث دمْثك، كيلٜف ااـل نشائيث إ ااـل
                                  .ىل سٜابإؼْتيث كيه حتخاج 

 /حنٜ ،قٖ الُرثة عتارٙ يٌطػ ةٛا اإلألٌٗ  ؛اتلُررييث /اؿ هلاكيٌ كٓ اخلربيث
  .اشرتًلج يف املكؽض ضػيٌثو  دكّثو  /كٓ

 .ّيؿ ،ةات ،أمىس ،أضتص ،أعىح ،اكف /اكف كأعٜاحٛا -6
 .إفٌ  ،الت ،ال ،ٔا /املشتٛات ةْيؿ -7
 .ضىت ،الـ اتلكْيِ ،يك ،ّٖ /أدكات ٗطب اّىكِ املغارع -8
ا ،ـ األمؽال ،لٓ /اّىكِ املغارع أدكات سؾـ -9 ٌٕ  .ل
 .إذا اعمِ لإلعاوث /كمري اجلازـ حنٜ ،إفٌ  /أدكات الرشط اجلازـ  حنٜ -11
 ،أنشأ  ؛اعّْٜي ،ضؽل ،قىس ؛أكشٍ ،َؽب ،اكد /أوكاؿ املٌاربث كالؽساء كاإلنشاء -11

  .قْي ،أعؼ ،ؼىي ،سكِ
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 .اجلػاء -12
تر٘اء -13  .ااـل
ٌٌ  ،اّىكِ املـٛؽ كاملطؼكؼ -14  .ث كاملطادركٔا يكِٕ قْٕٙ ٖٔ اتلكشب كالطىات املشخ

اّث /اّىكِ يلٜف اعمال /ميحٔػث ّٖ يلٜف  /حنٜ ،كيلٜف ٔكٕٜال ،زيػ َخب ـر
 .األمؽ ـٛال

َّ
َّةابَّسرولَّؾالٌاتَّاألضٍاءَّواألفؿال
َّةابَّسرولَّؾالٌاتَّاألضٍاء

َّ
َّؾالٌثَّاجلسََّّّؾالٌثَّاجلصبَّؾالٌثَّالسفؽَُّٔعَّاللكٍث

افً  املرىن نيً  ٔػـر نيً  ٔػـر  ٔػـر
ؽ الفالٓ     نيى  ـٜفى ٔػر دمف املَؼ نيى  ٔػـر  ٔػـر
اته  دمف املؤٌٗد الفالٓ     اتو  ٔػـر اتو  ٔػـر  ٔػـر
ـن  دركسه  دمف اتلُفري              دركسو  ادرك

ـن  درس ه املىؽد  درسو  ادر
 َرسة ٌٔػرة وخطث ٌٔػرة عٕث ٌٔػرة املٌطٜر )ٚػل(
 َرسة ٌٔػرة وخطث ؿاٚؽة عٕث ٌٌٔػرة املٌٜ٘ص )ًايض(

 ٔػارسى  ٔػارسى  ػارسي ٔ املٕٜ٘ع ٖٔ الرصؼ   
 أعيٍ أعاؾ أعٜؾ األـٕاء الفخث

 (9سػكؿ )
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 ٕاء الفخث  ،كالُرسة ،كاّىخطث ،الغٕث ٌٔػكا ا اكف ٗاًطا مم أث حٕيّيااتليف اأـل
   ، ًاؿ الشاقؽ/كمؽرت ةأبو  ،ارأيج أةن  ،ساء أبه  /حنٜ
 وٕا ؿْٓ ٙكٖٔ يشاةٙ أةى          *         اًخػل قػٌم يف الُؽـ ٙةأةً 

 ف املٌطٜر ضؼوج أّىٙ ّىـا ال عؽ  إذ ٌٜ ل()ا ا ٗ  .ذلٍ ٚػن
َّؾالٌاتَّاألفؿالَّاملضارؾثسرولَّ

 ؾالٌثَّاجلشمَََََََّّّّّّّ ؾالٌثَّاجلصبََََََّّّّّّ ؾالٌثَّالسفؽَََََّّّّّ ُٔعَّاللكٍثَََََّّّّّ
 يػرٍس  يػرسى                يػرسي  ضطيص اآلعؽ      

 يؽضى  يؽىض يؽىض يؽىض
ـً ي يؽَلى                 يؽَل يؽَل  ؽ
ٜى               يػقٜ              يػقٜ  يػعي    يػق

اًف         األوكاؿ اخلٕفث      ا                يػـر ا يػـر  يػـر
 (11سػكؿ )

 
  ةاملكخٌْث قالٔات الؽوف ويٛا ٌٔػراألوكاؿ. 
ٌِ ةاألؼ        .ٌٌػرةٔقالٔث اجلطب  (يؽىض)كًلؼلٍ املغارع املكخ
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َّاىفصوَّاخلامص
َّٔاؾرَّالصٔحيثَّوٌِٓزَّاإلؾساباىل

ٜسٙ اآليت  /إٌف حؽتيي ٗـؽيث اٌّٜاقػ الطٜحيث يف اإلقؽاب يٌخيض ٔ٘ٛشا ىلع ال
ٜ أٜٗاع –أٌكال   /حتػيػ املؽًلب الْنٜم اذلم يٌّٕي ٜٗع اجلْٕث ٚك

ٜق /املؽًلب اّىكٌل  ثوكِ + مؽو
ِل   /املؽًلب ااـل

 اـٓ + اـٓ       ٔتخػأ كعرب
 اـٓ + دمْث وكْيث

 (مؽًلب إعايف)ٓ   اـٓ + اـ
ٜاةف)اـٓ + اـٓ     (مؽًلب اتل

                           
ٜقٛا -ذاٗيا  كب٘ائٛا كإقؽاةٛا كٜٗع اإلقؽاب  ،ككؿيىخٛا يف اجلْٕث ،حتػيػ اللكٕث يف ٗ
ٜد لْخكؽيه ؛كقالٔخٙ  .ورٕث ذالذث ًي

 
 اهللي أكربي  /حؽتيي

 (ٜٚ ٜٚ  ٔتخػأ كعرب /اـٓ + اـٓ)اّرتًليب الْنٜم 
 مؽوٜع كقالٔث روكٙ الغٕث  ،ٔتخػأ ،/  اـٓ اجلالّث قْٓ ياهلل
 .مؽوٜع كقالٔث روكٙ الغٕث ،عرب ،اـٓ ىلع كزف أوكِ /أكربي 
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 ػػخىٛأيث ػػخىٛاـ ٚػػٜ  ،كيف إقػػؽاب اجلٕػػِ ااـل يلػػٜف إقػػؽاب أـػػٕاء ااـل
( عػرب ) َيه أٗػج ؟ /حٌٜؿ ،إقؽاب سٜاةٛا أٗػا )يٌاةػِ إقػؽاب ٌٔػٌػـ َيػهى

( ضػػاؿ)ويػػٙ   َيػػه سئػػج ؟ /كحٌػػٜؿ ،(خبػػري ٜاةٛػػا   ؛َيػػهى  سئػػج)يٌاةػػِ س
 .ٚؼا اجلطٜ واحنٜا ،(راَتا
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َّاىفصوَّالطادس
ٔاؾرَّالصٔحيث ٔابَّاجلحّٔيثَّواىل َّاألة

ٔابَّاملسفٔاعتَّاىرتكيبَّاالضيمَّ-أّوالَّ َّأة
َُّائبَّاىفاؾو(َّ،اخلرب،َّاىفاؾوَّ،املتخرأ)
 

َّ/اىلاؾرةَّاثلاٌِث
ٜاحلث كيؽاد ةٛا مؽااعة اّنفي الطٜيت ةني  ،كيه تشِٕ املؽاةٌث اّكػديث ،األّىاظ املخ

ري كاتلأٗيدك  .كاّىكِ كاّىاقِ أك ٗائب اّىاقِ ،املتخػأ كاخلرب /كيٌف ذلٍ يف ،اتلَؼ
كًلؼلٍ املف٘ػ إذا  اكف اـٕا كقالًخٙ ةاملتخػأ  ،املف٘ػ إحلٙ مؽوٜع يف األضِ /اإلقؽاب
ٜٚ ٜٚ(/ )  .أٔامىٍ( زيػه  /ّيؿ ٜٚ)كٔ٘طٜبا إذا اكف  ،زيػه ضاَضه
 

ٓ اذلم ٗخطٌػث ق٘ٙ يف اجلْٕث   /املتخػأ  ااـل
ٓه    املتخػأ /زيػه  /زيػه َؽي

ٍشؽً  ٍؽْىًف اٍّىى ٔى ىت   ـه يًهى ضى الى   .ـى
  املتخػأ /يه

ٜد يف الطه ؼالب  /حٌػيؽق /يف الطه  ؼالب ٜس  امل
ٜد  ٜس            .وٜٛ املخطٌػث ق٘ٙ ؛املتخػأ /امل

 ٌٓ  ةٙ الالكـ  اخلرب/ كضه املتخػأ اذلم يخ
ٓه  ـه  ،األعتار/ َؽي  ؼالبه   ،ـال

 
ٔابَّاملِصٔبات-ذاُياَّ َّأة
َّاتلؿشب(َّ،االضترِاءَّ،حٍيزيَّاىنطتثَّ،احلالَّ،املفاؾيو)َّ
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كحكؽؼ حنٜيا ق٘ػ   ،اٌّاقػة اثلأ٘ث /املؽًلتات الْنٜيث اّيت ح٘طب ٔا ةكػٚا تلٕأٛا
 .(ٔا ي٘طب ةكػ حٕاـ الالكـ)ـيتٜيٙ 

 /كحؽتيٌاحٛا الطٜحيث

ـٍ  قيِاملىا   ازيػن أكؽ
 ٗاعشثأكْج اّىاَٛث  احلاؿ 

 شيتااشخكِ الؽأس  حٕيّي اّنفتث
 زيػاساء اٌّٜـ إال  املفترىن
 زيػأا أضفٖ  اتلكشب

 (11سػكؿ )

 أكٍْجي اّىاَٛثى  ٗاعشثن  /احلال
 ضاضب احلاؿ + احلاؿ = اّىاَٛث ٗاعشث      
 ٔتخػأ + عرب()      
َََّّّ/اجلٍيث()اىنطتثَّحٍيزيَّ
ِى الؽأسي شيتن            ااشخك
 = شيب الؽأًس  ثحٕيّي اّنفتث + ٔخكٌْ     
 مؽًلب إعايف()     

ٜد تلٕأٛا 19 -11)ي٘طب حٕيّي األقػاد املؽًلتث لْرتًليب   /حٍيزيَّاملفسد (، كًلؼلٍ اّكٌ
اشرتيج قرشة  /كٔا ةٌف ٖٔ حٕيّي األقػاد وطُٕٙ اجلٌؽ ةاإلعاوث حنٜ ،(91 -21) ةاجلٜف
 .َخبو 
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تر٘اء أف يت٘اكؿ ٔاهل قالًث ةالُرثة كاٌٌّْث /تر٘اءااـل  ،ساء اٌّٜـ إال كاضػا /رشط ااـل
ي يف مري ذلٍ ٌٌ وٜٛ  ،وْيؿ ذٕث اـتر٘اء أضال ؛يػو ز ٔا ساء مريي  /حنٜ ،كّلٖ ال يخط

ٜدة (إال)يكؽب كًلأٌف  ٜس ي يف ٔرِ ًٜهل حك ،وٜٛ ٚٛ٘ا واقِ ؛مري م ٌٌ  /اىلػكًلؼلٍ ال يخط
وٜٛ ضىث  ؛ [22 /]األٗبياء (ى ى ائ ائ ەئ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)

تر٘اء ،وْيؿ ذٕث ًْيِ أك َرري ؛كّيؿ اـتر٘اء ،ىلع حٌػيؽ/ مريي اهللً   ؛حٍْ ًاقػح٘ا يف ااـل
تر٘اء واـػ ٚ٘ا ألفٌ  ،)إال( ال يطص أف حلٜف اـتر٘ائيث /كساء يف إقؽاةٙ إذ  ،ٔىٜٛـ ااـل

وإف دلؽد حكػد  ،كّيؿ َؼلٍ ،حىفػاٙ لٜ اكف ويٕٛا آهلث لٓ يفتنث اهلل ٔ٘ٛٓ لٓ ضاضْٙ أٌٗ 
ٌن  ٜسب لؾكـ اّىفاد ٔؽْ  .ااآلهلث ي

ٔاضخ-ذاثلاَّ ٔابَّاجل َّاىلاؾرةَّاثلاُيثَّواىلاؾرةَّاثلاثلثََّّ/أة
 

ٔاحٓاٌَّؽَّاملتخرأَّواخلرب -َّأ  اكنَّوأد

ساءت   /اٌّاقػة اثلاٗيث)ح٘طب اخلرب  (،ّيؿ ،ةات ،أمىس ،أعىح ،أضتص ،اكف) /يه 
  .(ةكػ حٕاـ الالكـ

 /وٌاَّجيسيَّدلساْاََّّايرًَّإّنَّفيٓاَّز -َّب

ََّّ.(اٌّاقػة اثلاثلث))إٌف كٔا ةكػٚا(  أكرذج اتلكتري ذٌال وّكف اجلطب 
ٔابَّاملشسورات-راةؿاَّ  أة

َّاجلّسَّةإضافثَّحسوؼَّاجلّسَّواإلضافثَّإىلَّاألضٍاء()
ي اجلٌؽ حبؽكؼ اجلٌؽ   ٌٌ وٌػ أعىج املؽكر  ؛ةؾيػو  تي مؽرٍ  /حٌٜؿ (،ضؽكؼ اإلعاوث)يخط
ٜء ؛ٜءي الشًٕؿ ٚؼا ع /كحٌٜؿ ،ةؾيػ ٕا  ،وٌػ أعىج الشٕؿ إىل الغ ـٕاف اذ٘اف يطري اٚك

 .ٔك٘إٚا كاضػا
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َّٔةٍؿِاهَّ-دامطا ٔابٌَّاَّيؿٍوَّؾٍوَّاىفؿوَّْو َّأة
َّاضًَّاملفؿٔل(َّ،الصفثَّاملشّتٓثَّ،املصادرَّ،اضًَّاىفاؾو)

َّاىلاؾرةَّاألوىلََّّ/اىلاؾرةَّالصٔحيث
ف ٔا يكِٕ قِٕ وكْٙ -أ     ٌٜ ٘ٔ ٜ ؛ /ٚك لُٜٗٙ ساء ةكػ  ؛الشكؽ ٔ٘طٜب زيػه اكحبه الشكؽى

 ّىؾ حاـ ةاتلٜ٘يٖ.
ٌن  /الطىث املشٌتٙ ةاـٓ اّىاقِ -ب ٓه عْ لُٜٗٙ ساء ةكػ ّىؾ حاـ  ؛ٔ٘طٜب ازيػه َؽي

 ةاتلٜ٘يٖ.
ٔاب َّ/األة

َّاىفاؾو - حمٕػه اكحبه  /حنٜ ،وريوف واقال كي٘طب ٔىكٜال ،يكِٕ قِٕ وكْٙ /اضً
 .حاـ ةاتلٜ٘يٖ ساء ةكػ لُٜٗٙ ؛كٔىكٜهل ٔ٘طٜب ،واقْٙ عٕري مفترت ،اشكؽن 
أم/ أٌف حمٕػا ٔكؽكؼ ةلخاةث  ،الشكؽ مغاؼ إحلٙ ،حمٕػه اكحبي الشكؽً  /كحٌٜؿ
 الشكؽ. 

 اكزيػن  ،واقْٙ احلاء مغاوث إحلٙ ،اإَؽاَل زيػن  /حنٜ ،يكِٕ قِٕ وكْٙ /املصرر -
     .ٔ٘طٜب لُٜٗٙ ساء ةكػ حاـ ةاإلعاوث

ٓه أضال /حنٜ ،يه ضىث مشتٌٛث  ةاـٓ اّىاقِ /الصفثَّاملشّتٓث - لُٜٗٙ ساء   ؛زيػه َؽي
 .كلْطىث املشٌتٛث أضٜاؿ ٔخكٌػدة ةكػ  حاـ ةاتلٜ٘يٖ،

ٜدةه أعالًٙي ،يكِٕ قِٕ وكْٙ املتيٌن لْٕشٜٛؿ /اضًَّاملفؿٔل -   .زيػه حمٕ
 

ٔاةؽََََّّّّ-ضادضا ٔابَّاتل َََّّّ(ؿعفاىَّ،ابلرلَّ،اتلٔكيرَّ،اجلؿج)أة
  

َّاىلاؾرةَّاثلاٌِثَّ/اىلاؾرةَّالصٔحيث
ٜاحلثكيؽاد ةٛا مؽااع  ،كيه تشِٕ املؽاةٌث اّكػديث ،ة اّنفي الطٜيت ةني األّىاظ املخ
ري كاتلأٗيد   .كاإلقؽاب ،كاتلَؼ

 .(ٔؽاةٌث اكمْث)َّساء زيػه املػرسي َّ/اجلؿج -
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ٌٓ ةٙ املتخػأ /اجلكج ٌٖ اخلرب يخ ٜ كضه اكحل ،كضه ٔرِ اخلرب كّل ٌٖ ٚك اؿ كّل
ِه احلاؿ  ويٙ  ،(ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ)وٌٜؿ اهلل حكاىل  ؛ٔخنرٌي  /أم ،كضهه ٔ٘خٌ
ٖي ) ٍضفى
ى
ألٌف احلاؿ  ؛وال يطٌص أف يلٜف ضاال هلل حكاىل ؛( ٗكج ثلتٜحٙ هلل حكاىلأ

  .ٔخنرٌي 

ٙ  /اتلٔكير -  .ٔؽاةٌث اكمْث()ساء اّؽاّبي ٗىفي

   .ساء اّؽاّبي حمٕػه  /ابلرلَّ -

 .ٔؽاةٌث اإلقؽاب وٌػ

ٙ /ؾعفَّاىنطق - ٌي    .ساء اّؽاّبي كضػي

 .ٔؽاةٌث اإلقؽاب وٌػ

َََّّّةابَّاجلراءََّّ-ضاةؿاََّّ
َّ/الساةؿثاىلاؾرةَّ

 حؽْب اخلىث ّؽٜؿ املٌاؼف الطٜحيث/
يْشأ اّكؽيب إىل اتلٌْيِ ٖٔ املٌاؼف الطٜحيث يف ٗٛايث الالكـ ق٘ػٔا حٕخٌػ ةٌٕاؼف 

  .ضٜحيث إعاوٌيث ـاةٌث أك الضٌث
ٜدة) ُراءَّاليفغَّاملفسد -  يػا  ،يػا حمٕػػافً  ،/ يػا حمٕػػي (اّكْٓ املىؽد كاجلُؽة املٌطػ

ِي حمٕػكف  ٜ  ،يا رساؿ ،الفسيا ر ،يا رس    .ىلع ٔا يؽوف ةٙٔتيٌن ٚك

  /ُراءَّاملسكب  -
  .لُٜٗٙ مؽًلتا ؛ٔ٘طٜب /يا ـايع اّربيػً 

َّ.(يا رسال أٌم رسِ عٍؼ ةيػم) حٌػيؽق  ،ٜٚ ٔ٘ادل مؽًلب /يا رسال  عٍؼ  ةيػم
ٜدة كضػىج ؛يا رسال َؽيٕا عؼ ةيػم  ؛وؽػاؿ الػالكـ ةٛػا ،لُٜٗٙ ٗلػؽة ٌٔطػ

 .و٘طتج
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َّ
َّ َّويف َّاملِادى َّمصعيحات َّاملخؿيٍنيَّحبفغ َّجنٓر َّدايعَّأن َّذلمَّال ٔء اىؿيًَّ)ض
ٔدةَّ،املفسد ٔدةَّ،اجلهسةَّامللص والشبيََّّّ،واملضاؼَّواملضاؼَّإحلَّّ،واجلهسةَّغريَّامللص
َّ.(ةاملسكب

ٔابَّاىفؿوَّ)املضارع-ذاٌِاَّ َّواألمس(َّ،املايضَّ،أة
   ./ راسف سػكؿ قالٔات اّىكِ املغارعاىفؿوََّّاملضارع -
 .كاٌّاقػة الفادـث ،اٌّاقػة اخلامفث /ٜحيثكاٌّاقػة الط -
َّ/احلزؼَّتلعيبَّاخلّفثَّليخؿشوَّيفَّاتلِفيز /وصيغثَّاجليه فؿوَّاألمس -

وإٌٗٙ يْشأ إىل حٌْيِ املٌاؼف الطٜحيث  ؛ق٘ػٔا يخكٌشِ املخلكٌٓ اّكؽيب تل٘ىيؼ أمؽ ٔا
ٜقٙ مالزٔا جلٕيف ضينٙ ،سؾـ وكِ األمؽ /ذللٍ ؛ةاحلؼؼ   .كًػ اقخرب سؾٔٙ ة٘اء لًٜ

 .ابل٘اء ىلع ٔا يْىؾ ةٙ /اىفؿوَّاملايض -

ا /ٔؽاةٌث اّنفي كاملٕاذْث الطٜحيث /اٌّاقػة الطٜحيث    .َختٜي
   .ساءًت اّؽابلاتي  ،َختٍجي  /املغاّىث تلٜايل احلؽٌلت /اٌّاقػة الطٜحيث

 .زيػه الؽسِ ٗكٓ  /وٌاَّسسىَّدلساٍْاُؿًَّوبئصَّ -
ِي  /اتلٌػيؽ    .ٜٚ زيػه  ،ٗكٓ الؽس

 (اٌّاقػة اثلاٗيث /ا)ٗكٓ الؽسِ زيػن  زيػه  كٗكٓ رسالن 
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َّاىفصوَّالطاةؽَّ
ٔذجَّحعتييقَّجلؼسيثَّاحلصَّالصٔيتَّ َّأٍُ

اًف اّكؽًب  إٌف  الشاقؽى ق٘رتةى   /ٔراؿ  .وارسه ٖٔ وـؽ
َّ/حتييوَّاملسكتاتَّاليغٔيث

 ٜٚ ٜٚ() مؽًلب إـ٘ادم اـِل         وارس        الشاقؽ 
 (ةػؿ كٔتػؿ ٔ٘ٙ) مؽًلب احتايع   الشاقؽ ق٘رتة              
اف                    ساٌر كدلؽكر()مؽًلب إعايف    ٖٔ وـؽ
اف اّكؽب                َّمغاؼ كمغاؼ إحلٙ(   )مؽًلب إعايف    وـؽ

َّ/لضتطَّاجلحٔيا
 (اّىخص)ضؽؼ ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ     إٌف                      

 (3اٌّاقػة ) ٔ٘طٜب ةرٌِ إفٌ      الشاقؽى                    
 (مؽًلب احتايع ةػؿ)ٔ٘طٜب حاةف     ق٘رتة                      
()مؽوٜع ًاقػة ٜٚ ٜٚ    وارسه                         الشاقؽي وارسه

ٖى  اًف                  ٔ ٖى     وـؽ  ضؽؼ ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ  /ٔ
افً                                     مؽًلب إعايف دلؽكر /وـؽ

 مؽًلب إعايف دلؽكر                           اّكؽًب 
 
 

َّ
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َّاثلاٌَاىفصوَّ
ٔازُثََّّةنيَُّؼسيثَّاحلصَّالصٔيتَّوؾيًَّاجلحٔ َّم

ٔاحٓاَّ/ٌرال)َّ َّ(إؾسابَّإّنَّوأد
 .عٜةإٌف املؤٔ٘ني إ  /ًاؿ اجلطٜيٜف

       .كحؽوف اخلرب عربا هلا ،)إٌف( ح٘طب املتخػأ اـٕا هلا

                             /كيف ٗـؽيث احلؿ الطٜيت
ٓ اذلم يْيٛا بفتب ذٌْٛا إٌف  /كٖٔ املفٌْٕات ،ألٌٗٛا أشتٛج اّىكِ ؛)إٌف( ٗطتج ااـل

كاّىكِ  ذٌيِ ةػالّث قػـ حٜ٘يٖ اّكْٓ اذلم ةٕزنّث  ؛كأعٜاحٛا ٖٔ احلؽكؼ املشتٛث ةاّىكِ
 .أمحػ كيؾيػ كحنْب /اّىكِ حنٜ

َّ/ٌِاكشثَّاجلحٔيني
 .)ؼالب( ٔتخػأ مؤٌعؽ ك)شتٙ اجلْٕث( عرب ٌٌٔػـ  ،يف الطه ؼالبه  /ًاؿ اجلطٜيٜف
ٜد يف الطه  /كاتلٌػيؽ ،ؼالب( عرب) ٔ٘ؽٌيا كىلع كوي رأم ـيتٜيٙ أفٌ كالطٜاب  ٜس امل

ٜد( ٔخكْي شتٙ اجلْٕث ٜٚ املخطٌػث ق٘ٙ يف اجلْٕث ،ؼالب ٜس ٜ املتخػأ ،وػ )امل  ،ٚك
ٜد يف  /سٜاب لفؤاؿكيػٌؿ قْيٙ أٌٗٙ  ،ك)ؼالب( عرب ٜس ا اّؽالب يف  .الطه ؟ٔا امل ٌٔ أ

 .كٖٔ امل٘ؽي أٌف للٌك ـؤاؿ سٜاةا ،أيٖ اّؽالب ؟ /وٜٛ سٜاب لفؤاؿ ،الطه
ؼا  خياّه ًاقػة اجلطٜيني  ،)إٌف( وامل٘طٜب ٜٚ عرب ،اإٌف يف الطه ؼالةن  /وْٜ ًْ٘ا ٚك

 .يف َٜف عرب )إٌف( مؽوٜع
ٓ املشاكر هلا ٜٚ ا /كىلع كوي  ٗـؽيث احلؿ الطٜيت  إٌف( اّيت )ثلٌِ يف إٌف ٗاضب ااـل

 /كادلحلِ ىلع ضطث ٗـؽيث احلؿ الطٜيت ؛أشتٛج اّىكِ
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ٌٔؽكا ضٜحيا ٗأل ةرٌِ  (ارحىف املؤٜٔ٘ف لُٜف )ٔا ،عٜةإاملؤٜٔ٘ف إٌٕٗا  /إذا ًْ٘ا –أٌكال 
ٌِ مؽوٜاع ،)إٌف( ٖٔ اتلأذري املتارش  .وـ

 . [4 /اّؽارؽ] ( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) /حنٜ ًٜهل حكاىل ،لٜ عٌىىج إٌف أّيغ قْٕٛا –ذاٗيا 
لُٜف اجلاٌر كاملشؽكر كًلؼلٍ  (اإٌف يف الطه ؼالةن )كال يكرتض ىلع اجلـؽيث يف ًٜجلا  

 .اّـؽؼ ضاسؾا مري ضطني ضٜحيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َّ
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َّاتلاضؽاىفصوَّ
َّوفسوعَّاليغثاحلصَّالصٔيتَّ

 ةاجلاٗب الطٜيتكحكْيٓ ًٜاقػ اجلطٜ  يؽحتػ  ،يف وؽكقٛاإٌف الْنث اّكؽبيث كضػة كاضػة 
 .كاإلمالء اٌّؽاءة كاألداء يف

ٌٍ يف    ،ي٘ؽْي ٖٔ دراـث ةنيث اللكٕث كرصوٛااذلم قالًث األداء ةاإلقؽاب وال ش
ٜقٛا كذللٍ جنػ ق٘ايث اجلطٜيني ةأةٜاب  وّكٗج أةٜاب اإلداغـ  (،)اللكٕثالرصؼ كمٜع

ث أةٜاب حأدي)كاإلٔاّث كالًٜه اّيت اعجلٛا ـيتٜيٙ يف اجلؾء اثلاين ٖٔ أةٜاب الرصؼ 
 .الْىؾ(

 ويكؽؼ حلخٌْاق الفأف  (الالكـ)ىلع احلٌؿ الطٜيت يف حأديث أيغا كضؽص اّكؽيب 
ٜـيًف الالكـ)كًػ قرٌب ق٘ٙ اّكالٔث إةؽاٚيٓ أٗيؿ  ،اّنؽض ٖٔ الالكـ كٌٔاضػق اجلػيٌث   (م

ٜ ٔا يكؽؼ ةاتل٘نيٓ   ٜ اإلؼار الطٜيت اذلم حؤدل ةٙ  ،((Intonationٚك وْلٌك  ،اجلْٕث ٚك
خىٛاـ ختخْه قٖ الطينث  ،ح٘نيٕيث عاضث ينثضدمْث  والطينث اتل٘نيٕيث جلْٕث ااـل

حؤدل يف ذالذث   ()زيػه أعٜؾ /وٌٜلٍ ،اتل٘نيٕيث اّيت حؤدل ةٛا دمْث اتلكشب أك اإلعتار
ٜسٙ اآليتمفخٜيات ضٜحيث ٔخىاكحث    /ىلع ال

                                 دمْث عربيث زيػ( )أعٜؾ()اجلرب ىلع     أعٜؾ      زيػه 
 اّىؽد() اـخىٛاـ قٖزيػ(  )اجلرب ىلع      زيػه  أعٜؾ    
 أعٜؾ()اجلرب ىلع         زيػه أعٜؾ  

 اّكالًث()اجلْٕث  اـخىٛأيث قٖ                         
 /ًاؿ قٕؽ ةٖ أيب ربيكث ،كيف الشكؽ اّكؽيب

 ىص كاّرتابقػد الؽمِ كاحل   *    اةٛؽن  /حتٌتٛا ؟ ًْج /ذٓ ًالٜا
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خىٛاـ. ،اتلكشب البفٙاـخىٛاـ كويٙ  اةٖ ىلع اتل٘نيٓ كًػ ٌٗتٙ  كإف لٓ يفخكِٕ أداة ااـل
خٜر واعِ الفامؽايئ /اٗـؽ) سين يف اخلطائص كأٗج حتؿ » /(117 ،اةٖ سىٌن اجلطٜم ،ادَل

اكف  /وخٌٜؿ ،كذلٍ أٌٍٗ حلٜف يف ٔػح إنفاف كاثل٘اء قْيٙ ،ٖٔ ٗىفٍ إذا حأمْخٙذؾ 
ة الْىؾ ةػ)اهلل(، ٚؼق اللكٕثوزتيػ يف  ،الكاهلل رس ٌٜ كإؼاّث  ،كحٌٕلٖ يف حٕؽيػ الالـ ،ً

 .«كحنٜ ذلٍ ،رسال واعال كششااع أك َؽيٕا /أم ،الطٜت ةٛا كقْيٛا
كىلع ٚؼا ًٜؿ ـيتٜيٙ/ إٗٛٓ يٌٜلٜف/ ـري قْيٙ حلِ، » (/219 ،املطتفب) كًاؿ اةٖ ٌسين 

ؼا إٕٗا يىٛٓ ق٘ٛٓ ة خؽٜيِ احلاء، ويٌٜلٜف/ ـري قْيٙ حلِ، وٌأج يؽيػكف/ حلِ ؼٜيِ، ٚك
  .«املػة ٌٔاـ الطىث

ٜء ذلٍ حخغص إٔٚيث قالٔات اّرتًيٓ ٔرِ اجلٌؽث، كاّىارزة، كاّىارزة املٌٜ٘ؼث،  كيف ع
ا، كيه مما ال يكىن ةٙ اعدة يف اجلطٜص كاٌّؽاءة، كال يخٌيػ ةٛا يف  خىٛاـ كحنٜٚ كقالٔث ااـل

ا اتل٘نيِل ال شٍ أٌٗٙ يفاقػ الُخاةث، كحؽبيث احلؿ الطٜيت ىلع  أداء اجلِٕ ىلع كوي إؼاٚر
ىلع اّىٛٓ كبكد الشكٜر املالئٓ اذلم يٌطػق املخلكٓ دلل املغاؼب، كًػ راىع اٌّؽاء 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )/ كاملنشػكف اتل٘نيٓ ةٕا يخؽْتٙ املكىن، كٖٔ ذلٍ ًؽاءة ًٜهل حكاىل

ق ىلع اّكتاد(، ًاؿ ةاهلاء الفاَ٘ث )يا ضرس ،[31 /]يؿ   (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
ةن  يىا)إٌف ًؽاءة ٖٔ ًؽأ » /(219 -218/ 2 ،املطتفب يف حبيني شٜاذ اٌّؽاءات) اةٖ سين رٍسى  ضى

ى  ةاهلاء الفاَ٘ث إٕٗا ٜٚ تلٌٜيث املكىن يف اجلىؿ، كذلٍ أٌٗٙ يف مٜعف كقؾ  (اًٍّكتىادً  ىلعى
 لألمؽ، املخكشب ٔ٘ٙ،كحنتيٙ كإيٌاظ كحتؼيؽ، وؽاؿ الًٜٜؼ ىلع اهلاء َٕا يىكْٙ املفخكـٓ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )كًاؿ حكاىل  ،«ادلاؿ ىلع أٌٗٙ ًػ ةٛؽق، كمٍْ قْيٙ ّىـٙ كعاؼؽق

خىٛاـ[77 /]األٗكاـ (  ڍ ڌ كًاؿ املىرٌسكف يف  حىفريٚا  ةٕؽااعة  قطٕث  ،،  ةٕكىن ااـل
  .ٌٗٙ قْيٙ الفالـ اكف مفخىٕٛا جيارم ًٜٔٙإ /األٗبياء

 (ّٖ يػقٜ) أك ،ّٖ يػقٜا() دمْثوْٜ َخب اّؽاّب   ؛كال شٍ يف قالًث اإلمالء ةاجلطٜ
٘اد واألكىل ويٛا الٜاك  ؛ورٕث ّبؿ يف اإلقؽاب بفتب الُخاةث  ،اجلٕاقث إىل حكرٌب قٖ اإـل
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ؽ  ،)اقْت( أك )اقخين( /َختجكٖٔ ذلٍ لٜ  ،ّيفج َؼلٍ كاثلاٗيث واألكىل إـ٘اد إىل املَؼ
٘اد لْٕغاؼتث ا ،املغاؼب ْخبؿ يف أضْٙ، ييٛػم( ) اّىكِك ،ملؤٗرثكاثلاٗيث حكرٌب قٖ اإـل

عتػ  ٕٚؾة  َرريا  يف  كًلؼلٍ ٔا يٌف  ،أٚػل() أك ٖٔ الؽبايع (ٚػل)ٖٔ اثلاليث  ٜوٛ
ڤ ڤ ڦ  ڤ   ) /ًاؿ حكاىل ،أٌف( املطػريث) كذات الُرس أإٌف( ويه ) إٌف()

 (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ٓه أ» والُرس ىلع سكِ ٔا ةكػٚا [54 /]األٗكاـ ٜره ر ًضي ىي ٙي غى ا  ،دمْث حأث «ٗ  كاّىخص ىلع حٌػيٚؽ

 .قالًث  ةاجلاٗب الطٜيتهل لٌك ذلٍ  ،كاخلرب حمؼكؼ أك عرب كاملتخػأ حمؼكؼ ،ةٕطػر ٔتخػأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّ
َّ
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َّاىفصوَّاىؿارش
َّحٍسيِاتَّيفَُّؼسيثَّاحلصَّالصٔيت

 اـخغؽج املؽًلتات الْنٜيث ٔتيٌ٘ا أٜٗاقٛا كأضّكٔٛا 

 [2 /]ابلٌؽة  (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ) /ًاؿ حكاىل -1

 /املسكتاتَّاليغٔيثَّوحأديخٓا

ل  مؽًلب اـِل )ٜٚ -  ٜٚ( ذلٍ ٚػن

 مؽًلب احتايع(  ةػؿ كٔتػؿ ٔ٘ٙ )    ذلٍ الُخاب  -

 مؽًلب اـِل      الريب         -

 مؽًلب إعايف ساٌر كدلؽكر     ويٙ              -

 لْٕخٌني            مؽًلب إعايف ساٌر كدلؽكر -
-------- 

 . (ٔتيٌن ىلع اّىخص )لٌك ّىؾ ٔتيٌن يبىن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ /ذلمنَّ -
كيه  ،كقالٔث روكٙ الغٕث املٌٌػرة ىلع آعؽق ،ًاقػة ٜٚ ٜٚ()مؽوٜع  /ًْرى -

 -راسف سػكؿ اّكالٔات  –اـٓ ٌٔطٜر( )حمؼكوث لُٜٗٙ 
- َّ ٜ يف األضِ ٔتخػأ مؽوٜع ،ةػؿ ٖٔ )ذلٍ( /الهخاب  ( مؽوٜع  ؛ٚك كذللٍ )الُخابي

  .كالُٜٗٙ حاة
 .وشٕيف احلؽكؼ ٔتنيٌث ؛ضؽؼ ٔتيٌن ىلع الفُٜف /ال /ريب ال -
- َّ  . ٔتيٌن ملخالزٔث اّرتًليب()ٔ٘طٜب  /ريبن
  .عٕري ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ /كاهلاء ،ٔتين ىلع يْىؾ ةٙ (إعاوث)ضؽؼ سٌؽ  ،يف /فْيَِّّ -

*** 
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 [8 /]ابلٌؽة  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)ًاؿ حكاىل  -2

 املسكتاتَّاليغٔيث

ٖى اجل   ـً اآلًعؽً ًٔ ٍٜ بًاحٍلى ٘ ا ةًاِلِّ كى ٔى ٜؿي آ ٌي ٖ حى ٔى  اًس 

ً٘نيى  ًٔ ٍؤ ٕي ٓ ةً ٚي ا  ٔى  كى

  /املسكبَّاألّول

٘ا  ٖٔ اجلاس ..ٖٔ يٌٜؿ ٔآ

 .ٖٔ اجلاس عرب ،املتخػأ (ٖٔ يٌٜؿ)مؽًلب اـِل     
 .اذلم( ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ)اـٓ مٜضٜؿ  /ٌنَ -
 . ٜٚ()كاّىاقِ عٕري مفترت ،وكِ مغارع مؽوٜع /يلٔل َّ -
ِّا - ٍٖ ٗا) ٌآ  .وكِ ٔايض ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ (/أٔ

 .عٕري ٔخطِ واقِ ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ /ٗا
ّىؾ اجلالّث دلؽكر كقالٔث سٌؽق  ،ابلاء ضؽؼ سٌؽ ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ /ةِاهلل -

 .الُرسة
ِٔمَّاآلدسَِّ) ةػك - ٔ٘كٜت كٗكج حاةف  /احتايع)كمؽًلب  ،ضؽؼ سؽٌ  ،ضؽؼ قؽه( احل

  . (٘كٜتإلقؽاب امل
  



 

- 55 - 

  /املسكبَّاثلاين
 . مؽًلب اـِل()ٚٓ ةٕؤٔ٘ني  ٔا

  .ٔا ٚٓ مؤٜٔ٘ف   = ٔا ٚٓ ةٕؤٔ٘ني /حٌػيؽق
 .ضؽؼ ٗيف ٔتين ىلع ٔا يْىؾ ةٙ /ٌا -
 .عرب دعِ قْيٙ ضؽؼ اجلؽ /مؤٜٔ٘ف ،ٔتخػأ /ًْ -

 .عٕري ٔتيٌن ىلع  ٔا يْىؾ ةٙ
دلؽكر كقالٔث سٌؽق  اـٓ /مؤٔ٘ني ،ابلاء ضؽؼ سٌؽ ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ /ةٍِؤٌِني -

ؽ ـالٓ ؛احلاء   .ألٌٗٙ دمف َٔؼ

*** 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )ًاؿ حكاىل  -3

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

  (ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 [246 /]ابلٌؽة

 /املسكتاتَّاليغٔيث

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ) -

 (ٿ ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ) -

 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) -

 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) -
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  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) -

   (ڈ ڈ ژ) -

------------ 

َّ/املسكبَّاألّول

َّحنسنَّ - ًْ ن ل
ن
وكِ مغارع دلؾكـ كقالٔث سؾٔٙ ضػؼؼ  ،ضؽؼ سؾـ /لٓ ،ٕٚؾة اـخىٛاـ /أ

 .(ضؽؼ اّكْث )اٌّاقػة اخلامفث
لَِّ - ٍن ْ َّال  .ساٌر كدلؽكر /إىِلن
ػٕاء الفػخث،          /ٖٔ ةين ،ساٌر كدلؽكر /ائِيونٌَََِّّةنيِنَّإرِْسنَّ - ضؽؼ سٌؽ كاملشؽكر ٖٔ اأـل

إِسائيِ مغاؼ إحلٙ دلؽكر كقالٔػث سػٌؽق اّىخطػث   /ةين إِسائيِ( مؽًلب إعايف)
  .ممٜ٘ع ٖٔ الرصؼ لْرٌِ

- َّ مػٜىس مغػاؼ إحلػٙ  /مؽًلػب إعػايف (ةكًػ مٜىس) ،ساٌر كدلؽكر /ٌََِّبنْؿِرَّم ٔسن
 .ٌٌٔػرةدلؽكر، كقالٔث سٌؽق 

 /املسكبَّاثلاين

 .ؿؽؼ زٔاف ةٕين ىلع لفُٜف /إذ -
- َّ ً  ٓ َّل  ٔاَّْجِلنِِبٍّ  /جلػ ٌ  ،كويٙ مماذْػث ضػٜحيث ،وكِ ٔاض ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ /ًالٜا /كنال 

  .ضؽؼ ساٌر كعٕري ٔتينٌ  /هلٓ ،ساٌر كدلؽكر
ياًِكَّ - ناَّمن ْدَّجلن ٔتيٌن ىلع ٔػا ساٌر كعٕري  /وكِ أمؽ ٔتيٌن ىلع احلؼؼ لْخكشيِ، جلا /اْبؿن

 . ٔىكٜؿ ةٙ ٔ٘طٜب لُٜٗٙ ساء ةكػ مؽًلب حاـ )اٌّاقػة اثلاٗيث( /مّْك ،يْىؾ ةٙ
-  َّ بِيِوَّاّلله احِْوَّيِفَّضن ًِ اهللً )ساٌر  /يف ـبيِ اهلل ،وكِ مغارع مؽوٜع /نُّلن مؽًلب  (ـبي

 إعايف.
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ََّّ/املسكبَّاثلاىد

- ًَّْ ػيْخ  طن ْوَّؾن ْن َّ  /قفيخٓ ،ىٛاـ ٔتينٌ ضؽؼ اـخ /ًاؿ وكِ ٔاضو ٔتيٌن، ِٚ قفيخٓ /كنالن
 .امليٓ ضؽؼ لْشٕاقث ،عٕري روف ٔتينٌ  /اتلاء ،وكِ ٔاض ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ

اٍ  - احًْٜي ٌى ال  تي
ى
خىاؿي أ ًٌ ٓي اٍّ ْىيٍلي ًخبى قى َي خىػاؿي ) ،إٌف ضؽؼ رشط /إًف  ًٌ ٓي اٍّ ْىػيٍلي ًخبى قى   .(َي

حبػؼؼ  وكػِ مغػارع ٔ٘طػٜب /حٌاحْٜا ،أٍف ال( /أاٌل ) (/أال حٌاحْٜا)مؽًلب وكٌل 
 .اٌّاقػة اخلامفث()اجلٜف لْخغىيه 

َّ/املسكبَّالساةؽ

ٔاَّْ -  .وكِ ٔاض ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ )مماذْث( /كنال 
- َّ بِيِوَّاّلله َّيِفَّضن احِون ال َّن لن

ن
ناَّأ اَّجلن ٌن ٜاك ضؽؼ قؽه /ون  /ٌٗاحِ ،ال أف /أال ،اـخىٛٓ /ٔا ،ال

ًِ اهلًل( ) يف سارٌ  /يف ـبيِ اهلل ،وكِ مغارع ٔ٘طٜب حبؼؼ احلؽًلث لْخغىيه ـبي
 .مؽًلب إعايف

ِنا - ِ ِنآئ ْب
ن
ارُِناَّونأ

ٌََِِّدين ِناَّ ْدسِْس
 
ٜاك /ونكنْرَّأ وكِ ٔايض  /أعؽٍس٘ا ،ضؽؼ /حىيػ احلاؿ، ًػ /ال

 ،ديارٗػا( سػاٌر كمؽًلػب إعػايف) ٖٔ ،ٔتيٌن ىلع ٔا يْىؾ ةٙ كالغٕري ٔتيٌن َؼلٍ
 .ٜٚ حاةف لْٕؽًلب الفاةي ،ك)أة٘ائ٘ا( ضؽؼ قؽه كمؽًلب إعايف

ََّّ/اخلامصاملسكبَّ

- َّ ً ِٓ ْي
ين َّؾن خِبن اَّن   ٍ ا رشؼيث ،ضؽؼ اعؼه /فنين ٌٕ ٓي ةكػق مؽًلتا/  ) ،ل ًٛ يٍ

ْى ًخبى قى مؽًلب  (َي
ًْيالن ) ،وكٌل ٍٜاٍ إاًل  ًى  ّ ٜى ٍٓ  حى ٛي ٍ٘ مفػترىن ٔ٘طػٜب لُٜٗػٙ ةكػػ  /ًْيال ،مؽًلب وكٌل (ِّٔ

 .مؽًلب حاـ

َّ/املسكبَّالطادس
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ٍِنينَّ - ِ ال َّةِاىؼ  ًٌ يِي َّؾن ٜاك /وناّللُّ ٓه ) ،ضاحلث /ال ًْي وطُٕػٙ  ٜٚ(  ( مؽًلب اـِل )ٜٚكىاِل  قى
 ساٌر كدلؽكر. /ةاّـاملني ،روف  املف٘ػ إحلٙ كاملف٘ػ

*** 

 .[11 /]اّؽارؽ (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) /ًاؿ حكاىل -4

َّ/املسكتاتَّاليغٔيث

()وٕا  -  . هل ٖٔ ًٜةو كال ٗارصو
ًٜةه   هل))هل ٖٔ ًٜة كال ٗارص( مؽًلب ّنٜم اـِل أضْٙ  ،ك )ٔا( ٗاويث ،اّىاء اعؼىث

( دعْٙ ضؽؼ سٌؽ زائػ)=  (كٗارصه  ( مؽًلػب ) ،هل ٖٔ ًٜةو  كال ٗارصو ًٜةو كال ٗػارصو
 .احتايع قؽه نفي

*** 

 
 ٍٔ٘  أا رأيٍجي عرين  /ًاؿ لؾكسخٙ -5

ـٌ كاملػح   /اجلْٕث حتخِٕ اذل

ـٌ   اعرين ٔا رأيٍجي ٍٔ٘   /ىلع حٌػيؽٔا رأيٍجي عريا ٍٔ٘  /املؽًلتات الْنٜيث يف اذل
  .كاجلاٌر كاملشؽكر ٔخكْي ةاّىكِ ، )عري( اليشء احلفٖكٔكىن ،ٔىكٜؿ ةٙ

عريى ىلع حٌػيؽ/  )ٔا رأيٍجي  (،ٍٔ٘ ا)ٔا رأيٍج عرين  /املؽًلتات الْنٜيث يف املػح
كضػؼوج ٔ٘ػٙ اهلٕػؾة  ،كويٙ )عري( ىلع كزف )أوكِ( لْخىغػيِ ،ٍٔ٘( زكسثو 

ٜ ٔىكػٜؿ ةػٙ ،لُرثحٛا يف الكٔٛٓ كػِ( أو)كاجلػاٌر كاملشػؽكر ٔخكْػي ةػػ  ،ٚك
 .اتلىغيِ
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َّداحٍثَّابلحد
كٔ٘ٛا اثلٌِ كاخلىث ىلع ٔا جنػق ق٘ػ  ،ًػ أدرًلٜا احلٌائي الْنٜيثاجلطٜيني ةىؽ٘خٛٓ  إفٌ 
وٌػ احغص  ؛يف ة٘اء املؽًلب الْنٜم /يف ةكظ األٔرْث حنٜ ًٜهلٓ ككسػٗاٚٓ َؼلٍ ،ـيتٜيٙ

ٜضػق  ،جلا أٌف ابل٘اء بفتب اّرتًليب إٕٗا رشؼٙ حالزـ ٔىؽدات اّرتًليب  ، ٔكىن كاضػيفكح
 ،الفيارةى الفيارةى  /ًٜلٍ /كذلاؾ لٓ يُب حنٜ ؛مالضٌا /أم ،ٜٚ سارم ةيجى ةيجى  /حنٜ ًٜلٍ

 .كمري ذلٍ  ٖٔ احلٌائي  الْنٜيث  ،يف اإلمؽاء أك اتلطؼيؽ
ٜاٌّػ اـ ٜق كاضخ ،كقٌْْٜا خٌؽل اجلطٜيٜف الالكـ يف أـاحلتٙ كاـت٘تؽ ْٕٜا لْشْٕث كس

ا  اإلقؽاب املطخْٕث؛ كٌلف  ،حل٘ـؽ أيٌٛا أضفٖ كسٛا يٜاوي ًطػ املخلكٌٓ ؛أٔاـ املخٌْفحلغكٜٚ
ٜاقػ  ،قْيٛٓ أف يلٌؽـٜا ةكظ سٛػٚٓ دلراـث املُْث الْنٜيث ٗىفٛا كربٕا اـت٘تؽٜا ً

ٌٖ اّنايث اتلكْيٕيث ٖٔ اجلطٜ اّكؽيب ق٘ػ اجلطٜيني  ،ضٜحيث دًيٌث ت إىل قػـ ًػ أدٌ كّل
ًٌث   /كٔ٘ٛا ،ملغاّىات لْطٌائي الْنٜيثكارحلاب ةكظ  ا ،يف دراـث اجلطٜادل

ىلع حٌػيؽ   ،ّيؿ )رسال( ٔتخػأكاحلٌيٌث  رسال( ٔتخػأ ٔ٘طٜب) ،/ إٌف ويٛا رسالًٜهلٓ
ٜد ويٛا رسال) ٜس ٌ٘ٛٓ عاّىٜا احلٌيٌث الْنٜيث  (،إٌف امل ّتفخٌيٓ ًاقػة )إٌف( يف ٗطب كلُ

  .املتخػأ كروف اخلرب
ة ٌٜ ٜق إقؽاةيث  كيه يف احلٌيٌث ك ،ا  ٔخكٌػدةكسٜٚ  (كاضخْٕٜا يف إقؽاب )الضٜؿ كال ً س

ٜق ةاعخالؼ األداء  ،كاضػةال حتخْٕٛا اجلْٕث يف ضاّث  ٜس ىلع كوي ًطػ كإٕٗا ختخْه ٚؼق ال
( )ال /حٌٜؿ ،املخلكٌٓ ةى( )قْيٛا كحكؽه  ،ضٜؿى ٌٜ                              /كإف ًْج ،ٔكاوخ٘طتٕٛا  ؛ٔتارشةً

ة ال) ٌٜ ٌ٘ٛٓ اعخْىٜا  يف كسٙ الؽوفك ؛ضُٕٛا الؽوفًالٜا  ،(ضٜؿى كال ً ا قؽىا ىلع  ،لُ وشكْٜٚ
 ٌِ ٜ الؽوف ىلع االةخػاء)حم ال( قْٕج )أك أٌف  ،ال( زائػة)كضينئؼ حلٜف  ،ال كاـٕٛا( ٚك
كإٕٗا احلٌيٌث  ؛ال( اعمْث)أف يلٜف مؽوٜاع ةاالةخػاء كّيفج  كاثلاّد ،ّيؿ()قِٕ 
( ذٓ )ًْج أٌٍٗ  ةه( ال)ًْج ةكػ كًجو ال ضٜؿى ٌٜ ةه( ذاحٛا كّيؿ سنؿ ) كًػ أردت ٗيف ً ٌٜ ً
ة ٌٜ   .اٌّ
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ـً  /كًالٜا حبؼؼ احلؽكؼ يف اجلؾـ ٔرال يف حنٜ كاحلٌيٌث يه أٌف ٚؼا  ،اـفى كادعي كار
 ،وخطخني  وخطث كأةٌٜا وخطثوطؼوٜا ٖٔ األّه كيه حكػؿ  ،احلؼؼ إٕٗا ٜٚ حٌْيِ لْطٜت

ٜاك كيه ةغٕخني  ث كأةٌٜا األعؽلكضؼوٜا ٖٔ ال ٌٕ كضؼوٜا ٖٔ احلاء كيه ةلرسحني  ،ع
كًػ داع ذلٍ ةكظ املطػذني ةخغؽئخٛٓ كٔا دركا أٌٗٛٓ اكٜٗا يبخنٜف  ،َرسة كأةٌٜا األعؽل

 ٔ٘ٛشا حكْيٕيا يخشٙ حنٜ االؼؽاد يف اٌّٜاقػ.
ٗـؽيث احلؿ الطٜيت جت٘ب ابلطد اجلطٜم اخلالؼ يف ًغيث اّكِٕ كًػ كسػٗا أٌف 

تراجل قِٕ  كأ ،أك قِٕ إٌف يف عربٚا ،إذ حكػدت اآلراء٘اء طٜم يف ٔرِ اّكامِ يف ااـل
كمري ذلٍ   ،يؾكؿ ةػعٜؿ اجلٜاـظ قْيٕٛاأك إٌف اّرتاوف  ،املتخػأ يف اخلرب أك إٌٕٗٛا يرتاوكاف

 .مما ال ذٕؽة ويٙ
ٗـؽيث احلٌؿ )يف  ث ابلطد يف امل٘ٛز اذلم اةخػأٗاقملخاةكذللٍ أدقٜ ابلاضرني الُؽاـ 

ةْٕطٜؿاحٛٓ اٌّيٕث خلػٔث ّنث اٌّؽآف كضتؼا حؾكيػٗا  (؛اّكؽيبالطٜيت يف حكْٓ اجلطٜ 
 .كٖٔ اهلل اتلٜويي ،الُؽيٓ
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َّاملصادرَّواملساسؽ
 الُؽيٓ اٌّؽآف -1
خٜر ، الْنٜيث األضٜات -2  ط ، اٌّاٚؽة ، املرصيث األجنْٜ مُختث ، أٗيؿ إةؽاٚيٓ ادَل

 . ـ1971 ، 4
 ، 2ط  ، ةريكت ، اجلشار يلع حمٕػ حتٌيي ، قرٕاف اّىخص أةٜ سيٌن  اةٖ ، اخلطائص -3

 . ـ 1952 املٌػٔث حاريظ ، كاّنرش لْؽتاقث اهلػل دار
 ،.G.CARTER  M  اإلجنّْيم املفترشؽ ، ـيتٜيٙ َخاب يف درٕٚا قرشكف -4

 ، آواؽ دار ، املٜرد دلْث ، الغأٖ كضاحٓ ، اجلٕيٌل الْؽيه قتػ كحكْيي حؽدمث
 . ـ1987 وربايؽ 1 ،اّكػد اّكؽاؽ

 حتٌيي ، ٚ 175 -111 اّىؽاٚيػم أمحػ ةٖ اخلْيِ الؽمحٖ قتػ أةٜ ، اّكني َخاب -5
خٜر خٜر ، املغؾكَل ٔٛػم ادَل  ، 1981 ، لْنرش الؽشيػ دار ، أٗيؿ إةؽاٚيٓ كادَل
 . اّكؽاًيث اجلٕٜٛريث ، كاإلقالـ اثلٌاوث كزارة

 حط٘يه ، بفيتٜيٙ املٌْب ً٘رب ةٖ قرٕاف ةٖ قٕؽك برش أيب َخاب ، الُخاب -6
خٜر ، قِْل كحتٌيي كرشح ٔ٘ٛيج  زيٖ ،ٔنشٜرات ابلٌّكء اكؿٓ حمٕػ ادَل
 .  ـ2115 ، بل٘اف – ةريكت ، كاألدةيث احلًٌٜيث

ؽ -7  قغيٕث اخلاّي قتػ حتٌيي ، ٚ 328 ت األٗتارم اةٖ ةلؽ ،أةٜ كاملؤٌٗد املَؼ
الٔيث لْشؤكف األىلع ،املشْؿ  ، اّكؽبيث مرص دمٜٛريث ، األكًاؼ ،كزارة اإـل
 . ـ1981

ٜاف اّكرب، َخاب)  عرلكف اةٖ ٌٔػٔث -8  كاّكشٓ اّكؽب أياـ يف كاخلرب املتخػأ كدي
 ادليٖ كيل اّكالٔث حأحله  ،(األكرب الفْؽاف ذكم ٖٔ اعرصٚٓ كٖٔ كاّرببؽ،
 مطؽىف حتٌيي ٚ، 818 ت  املؤرعني ضُيٓ عرلكف اةٖ حمٕػ ةٖ الؽمحٖ قتػ
فث ، مطؽىف شيظ  ٗارشكف اّثالـؽ مـؤ
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َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّاملؤىف

ٜاحلػ  ٔارس اّكِٕ  ،عؽيز سأكث ةنػاد  ،اّكؽاؽ 1942م
خاذيث ،ٔخػرسا 1959يف اتلكْيٓ ٔ٘ؼ اعـ   ،ذٓ ةْل رحتث اأـل

ٜ  ،درٌس يف اّكؽاؽ كبكظ األًؽار اّكؽبيث أـخاذ ٔخٌٕؽس ٚك
كعتري  ،يف الْنث اّكؽبيث كباضد يف قْٜـ اٌّؽآف الُؽيٓ

)َخاب  آعؽ مؤّىاحٙ يف الْنث/ ،الْنٜيث  ّنٜم يف اّربدلٌيات
يف ـخث  (قِْلٌ  كحتٌيي كرشح ٔ٘ٛيجٌ  حط٘يه –ـيتٜيٙ 
)اٌّؽآف الُؽيٓ حط٘يه مٜعٜيع ىلع عؽ مؤّىاحٙ يف قْٜـ اٌّؽآف الُؽيٓ كآ ،دلرٌلات

كهل ىلع ٔخشؽ  ،احلاـٜب يف حكْيٓ اّكؽكض /آعؽ مؤّىاحٙ  يف احلاـٜبك ،كوي ٗـؽيث اجلص(
 .    (ََٜل )كٖ شاقؽا
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